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PETTfrAITTOfl PEilEfrnIT

Segala puja dan puji hanya bagi Allah swl yang
telah memberikan rahmat, nikmat, dan karunia-
Nya kepada kami sehingga dapat menghadirkan
bril<u Tafiir Fi Zhiklil-qi an: Di Bawah Naungan
Al-@tf anlarya al-Ustadz asy-Syahid Sayyid Quthb
rahimahullni. Shalawat dan salam semoga selalu
tercurah kepada Rasulullah Muhammad saw. be
serta keluarga, sahabat, dan orangorang yang
mengikutinya sampai hari kiamat.

Tiada kata yang dapat kami ucapkan dalam
mengomentari karya al-Ustadz asy'Syahid Sayyid

Quthb ini, selin sublnrulkh.Iftrena buku ini ditulis
dalam bahasa sastra yang sangat tinggr dengan
kandungan huiiah yang kuat sehingga mampu
menggugah nurani iman orangorang yitng mem-
bacanya. Buku ini merupakan hasil dari tarbiyah
Rabbani yang didapat oleh penulisnya dalam per-
jalanan dakwah yang ia geluti sepanjang hidupnya.
Inilah karya besar dan monumental pada abad )0(
yang ditulis oleh tokoh abad itu, sekaligus seorang
pemikir besar, konseptor pergerakan Islam yang
ulung, mujahid di jalan dakwah, dan seorang
syuhada Kesemuanya itu ia dapati berkat interaksi.
nya yang sangat mendalam terhadap Al-Qur'an
hingga sampai akht hayatnya pun ia rela mati di
atas tiang gantungan demi membela kebenaran
llahi yang diyakininya.

Mengingat Tafsir Fi Zhiklil-fuian: Di Bawah
N aungan Al- Qri an adalahbuku tafsir yang disajikan
dengan gaya bahasa sasta yang tinggr, kami ber-
usaha menerjematrkannya ke dalam bahasa Indo
nesia dengan baik agar nuansa ruhani yang ter-

dapat dalam buku aslinya dapat tetap terjaga se
hingga kita tetap mendapatkan nuansa itu dalam
buku terjemahan ini. I(ami berharap, Tafsir Fi
Zhiklil- qi an : Di Bawah Naungan AI- @ti anyang
kami terjemahkan lengkap 30 iuz-yang Anda
pegang saat ini adalah iilid V-, dapat menjadi
referensi dan siap di rumatr Anda tmtuk selalu men-
jadi teman hidupfuida dalam mengarungi samudra
kehidupan.

Untaian-untaian pembahasan di dalam Taftr Fi
Zhiktil-qi an: Di Bawah NamganAl-@t anidalah
untaian-untaian yang kental dengan nuansa Qur'ani
sehingga ketika seseorang membacany4 seolah
olah ia sedang berhadapan langsung dengan Allah
swt. Hal inilah yang membuat-insya Allatr-orang-
orarlg yang membaca merasa berada di bawah
naungan Al-Qur'an, suafu perasium yang telah di
rasakan oleh al-Ustadz asy-Syahid Sayyrd Quthb
sehingga ia pun menamai buku tafsirnya dengan fii
Zhiklil-qi an: Di Bawah Naungan Al-@ri an

Kami hadirkan buku ini ke tengah Anda agar
Anda juga dapat merasakan nikmatnya hidup di
bawah naungan AlQur'an. Ifurena tiada yang lebih
berharga dan berarti dalamhidup seoranghamba
selain dapat herinteraksi dengan Yang Men-
ciptakannya melalui kalanr-Nya, yakni AlQur'an. Ia
rnerupakan titik tolak dari semua kebaikan.

Wallahu a'lam bish -sh"awab.

Bilkhit - taufi q w al - hiday ah.

Penerbit
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"Dan Kami seberangkan bani Israel ke se-

berang lautan itu. Setelah mereka sampai
kepada suahr kaum yang tetap menyembah
berhala mereka, bani Israel berkata, tlai Musa,
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buatlah unhrk kami sebuah tuhan (berhala)
sebagaimana mereka mempunyai beberapa
tuhan (berhala).' Musa menjawab,'Sesungguh-
nya kamu ini adalah kaum yang tidak me-
ngetahui (sifat-sifat Ttrhan).' (138) Sezungguhnya
mereka itu akan dihancurkan kepercayaan
yang dianubrya dan akan batal apa yang selalu
mereka kerjakan. (ta9) Uusa menjawab,
'Pahrtkah aku mencari Tbhan unfirk kamu yang
selain daripada Allah, padahal Dialah yang
telah melebihkan kamu atas segala umat (1a0)

Dan (ingatlah hai bani Israel), ketika Ifumi
menyelamatkan kamu dari (Fir'aun) da^n kaum-
nya, yang mengazab kamu dengan anb yang
sangat jahaq yaihr mereka membunuh anak-
a^nak lelakimu dan membiarkan hidup wanita-
wanitamu. Dan, pada yang demikian itu
cobaan yang besar dari Ttrhanmu.' (141) Da^n

telah Kami janjikan kepada Musa (mem-
berikan Taurat) sesudah berlalu waktu tiga
puluh malam, dan Kalni sempurnakan jumlatt
malam itr dengan sepuluh (malam lagi). lvlaka
sempurnalah waktu yang telah ditentukan
Tirhannya empatpuluh malam. Berkata Musa
kepada saudaranya yaihr llarun,'Gantikanlah
aku dalam (memimpin) kaumku, dan per-
baikilah, da^n janganlatr kamu mengikuti jalan
orang-orang yang membuat kerusakan.' (142)

Dan tatkala Musa datang untuk (munajat
denga^n Kard) pada waltu yang telah Kami
tenhrkan da.n Tirhan telah bertrrma"n 0"t St""S)
kepadanya, berkatalah Musan 'Ya Tlrhanku,
tampakkanlah (diri Engkau) kepadaku aga^r

aku dapat melihat kepada Engkau.' Thha^n ber-
firma&'Kamu sekali-kali tidak sanggup me-
lihat-Ku, tapi lihatlah ke bukit iur.Jika ia tetap
di tempabrya (sebagai sediakala), niscaya kamu
dapat melihat-Ku.' Thtkala Thhannya menam-
pa"kkan diri kepada gunung ihr' dijadikannya
gunung ihr hancur luluh dan Musa pun jahrh
pinsar. I\daka setelah Mura sada.r kembali'
dia berkatar'Mahasuci Engkau, aku bertobat
kepada Engkau da^n aku orang /ang perta"ma-
tama beriman.' (1n3) Alhh berfirman, 'Hai
Musa sesungguhnya Aku memilih (melebih-
kan) kamu dari manusiaya^nglain (di masamu)
dnhrk membawa risalah-Ku dan unhrk ber-
bicara langsung dengan-Ku. Sebab ihr, ber-
pegang teguhhfi kepada aPa yang Aku beri-
lcrn kepadamu dan hendaHah kamu termasuk
orang€rang yang bersyukur.' (144) Dan tetah

Kami tuliskan untuk Musa pada luh-luh
(Tlau"at) segala sesuatu sebagai pelajaran dan
penjelasan bagi segala sesuatu. Maka, (Kami
berfirman),'Berpeganglah kepadanya dengan
teguh dan suruhlah kaummu berpegang
kepada (perintah-perintahnya) dengan sebaik-
baiknya, nanti;'Aku akan memperlihatkan
kepadamu negeri orimgorang yang fasik (145)

Aku akan memalingkan orang-orang yang
menyombongkan dirinya di mukabumi tanpa
alasa.n ya.ng benar dari tanda-tanda kekuasaan-
Ku. Mereka jika melihat tiap-tiap ayat(Ku),
mereka tidak beriman kepadanya- Dan jika
mereka melihat jalan yang membawa kepada
pehrnjulq mereka tidak mau menempuhnya.
Tetapi, jika mereka melihat jalan kesesatano
mereka terus menempuhnya. Yang demikian
itu adalah ka^rena mereka mendustakan ayat-
ayat Kami dan mereka selalu lalai darinya-
(146) Dan orang-orang yang mendustakan ayat-
ayat Kami dan mendustakan akan menemui
akhirat, sia-sialah perbuatan mereka- Mereka
tidak diberi balasan selain dari apa yang telah
mereka kerjal€n (147) Dan kaum Musa, setelah
kepergian Musa ke Gunung Thur membuat
dari perhiasanlerhiasan (emas) mereka analc
lembu yang berhrbuh dan bersuara. Apakah
mereka tidak mengetahui bahwa anak lembu
ihr tidak dapat berbicara dengan mereka dan
tidak dapat (prld menunjukkam jalan kepada
mereka? Mereka menjadikannya (sebagai
sembahan) dan mereka adalah orang-orang
yang zalim. (148) Dan setelah mereka sangat
meriyesali perbuatannya dan mengetahui
bahwa mereka telah sesat, mereka pun
berkata, 'Sungguh jika Thhan kami tidak
memberi rahmat kepada kami dan tidak
mengampuni kami, pastilah kami menjadi
orang-orang yang merugi.' (149) Dan tatkala
Musa telah kembali kepada kaumnya dengan
marah dan sedih hati berkatalah diar'Alangkafi
buruknya perbuatan yang kamu kerjakan
sesudah kepergianku! Apakah kamu hendah
mendahului janji Thhanmu?' Musa pun
melemparkan luh{uh (Tb""a$ itu dan meme-
gang (rambut) kepala saudaranya (Harun)
sambil menariknya ke aralrnya- Ilarun berkata'

'flai ana.k ibuku, sesunguhnya kaum ini telah
menganggapku lemah dan hampir-hampir
mereka membunuhku. Sebab ih1 janganhfi
kamu menjadika^n musuh-musuh gembira me-
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lihatku, dan janganlah kamu masukkan aku
ke dalam golongan orang-orang yang zalin '
(150) Musa berdoar'Ya Thhanku, ampunilah
aku dan saudaraku dan masuldcanlah kami ke
dafam rahmat Engkau, dan Engkau adalah
Maha Penyayang di a^ntara para penyayang.'
(151) Sesungguhnya orang-orang yang men-
jadikan anak lembu (sebagai sembahannya),
kelak akan menimpa mereka kemurkaam dari
Tbhan mereka dan kehinaan dalam kehidupan
di dunia Demikianlah Igmi memberi balasan
kepada or:rng-orang ya^ng membuat-buat ke-
bohonga"n. (152) Orang-orang yang mengerja-
kan kejahatan, kemudian bertobat sesudah ihr
dan berima^n; sesunguhnya Tlrhan kamu, se-

sudah tobat yang disertai dengan iman ihr ada-
lah Maha Pengampun lagi ldaha Penyayang.
(153) Sesudatr amarah Musa menjadi reda,lalu
diambilnya (ke-bafi)hh{uh (Tau"at) itr; dan
dalam trrlisannya terdapat petunjuk dan rahmat
unnrk orang-orang yang talcut kepada Tlrhan-
nya. (l5a) Dan musa memilih u$uh puluh orang
dari kaumnya unhrk (memohonkan tobat ke-
pada Kami) pada wakhr yang telah Kami
tenhrkan. Maka ketika mereka digoncang
gempa bumi, Musa berkata, Ya Tbhankra kalau
Engkau kehendaki, tentulah Engkau mem-
binasakan mereka dan aku sebelum ini. Apa-
kah Engkau membinasakan kami karena
perbuatan orang-orang yang kurang akal di
antara kami? Iar ha.nyalah cobaan dari Engkau.
Engkau sesatkan dengan cobaanr ihr siapayang
Engkau kehendaki dan Engkau beri petrrnjuk
kepada siapa ya.ng Engkau kehendakl Engkau-
lah Yang memimpin kami, maka ampunilah
kami dan berilah kami rafunatdan Engkaulah
Pemberi ampun yang sebaik-baiknya. (155)

Tetapkanlah unhrk kami kebajil€n di dunia
ini dan di atrfrirat; sesungguhnya kami kembali
(bertobat) kepada Engkau.' Allah berftrman,
'Siksa-Ku akan Ifutimpakan kepada siapa yang
Aku kehendaki dan rahrnat-Ku meliputi segala

sesuatu. MakA akan Aku tetapkan rahmat-Ku
untuk orang-orang yang bertakwa" yang me-
nunailran zakut daln orang-orang yang beriman
kepada ayat-ayat Kami. (156) (Yaitu) orang-
orang yang mengikut Rasul, Nabi ya.ng ummi
yang (namanya) mereka dapati tertulis di
dalam Tburatdan Injil yangada di sisi mereka'
yang menyuruh mereka mengerjaka.n yang
maknrf dan melarang mereka dari mengerja-

kan ya.ng mungkar; menghaldkan bagi mereka
segala yang baik dan mengharamkan bagi
mereka segala ya^ng bunrk; dan membuang
dari mereka beban-beban da"n belenggu-be-
lenggu ya^ng ada pada mereka- I\daka orang-
orang yang beriman kepadanya, memulia-
kannya, menolongnya, da^tr mengikuti cahaya
yang terang ya^ng dihrnrnkan kepadanya (Al-

Qur'an), mereka ihlah orang-orang yang
berunhrng.' (L57) Katakanlal\ 'Hai manusia
sesungguhnya alcu adalah utusan Allah ke-
padamu semua, yaihr Allah yang mempunyai
kerajaan lartgrt dan bumi. fidak ada Tbhan
(ya"ng berhak disembah) selain Dia, Yang meng-
hidupkan da^n mematikan" mal<a berimanlah
kamu kepadaAllah da"tr Rasul Nya, Nabi ya^ng

ummi ya.ng beriman kepada Allah dan kepada
kalimat-kalimat-Nya (kitab-kitab-Nya) dan
ikudhh dia, supaya kamu mendapat pehrnjulc'
(158) Dan di antara kaum Musa ihr terdapat
suahr umat ya.ng memberi pehrnjuk (kepada
manusia) dengan hak dan dengan yang hak
iailah mereka menjalankan keadilan (159) Dan
mereka l(a^rrd bagi menjadi dua belas suku
yang masing-masingnya berjumlah besa"r dan
Kami walryutran kepada Musa ketika kaumnya
meminta air kepadanyar'hrkullah battr ihr de'
ngan tongkatnu!' l\daka, memancarlah darinya
dua belas mata air. Sezungguhryra tiap-tiap suku
mengetahui tem.pat minum masing-masing.
I(aminaungkan awan diatas mereka danKami
furunkan kepada mereka rnamna dan salwa.
(Kami berfirman), 'Makanrlah yang baik-baik
dari apa yang telah Kami rezekikan kepada-
mu.'Mereka tidak menganiaya Ka^nri, tetapi
merekalah yang selalu menganiaya dirinya
sendiri. (160) Dan (iogattatt), ketika dikatakan
kepada mereka (bani Israel), 'Diamlah di
negeri ini saja (Baitul Maqdis) da^n maf<adafr
dari (hasil bumi)nya di mana saja kamu ke-
hendaki.' Dan katakanlah"'Bebaskanlah karni
dari dosa karni dan masukilatr pinhr gerbang-
nya sambil membungkuk, niscaya Kami
ampuni kesalahan-kesalahanmu.' Kelah alcan
Kami tambah (pahata) kepada orang-orang
yang berbuat baik (160 MaI<a orang-orang
yang zalim di antara mereka ihr mengganti
(perkataan iur) dengan perkataan yang tidak
dikata^karl kepada mereka" I\daka, Ifumi timpa-
kan kepada mereka azab dari lattgtt disebab-
kan kezaliman mereka. (162) Dan tanya"kantah
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kepada barri Israel tentang negeri )iang terletak
di dekat laut ketika mereka melianggax ahrran
pada hari Sabq di waltu darang kepada mereka
ikan-ikan (yatg berada di sekitar) mereka
terapung-apung di permukaa.n air, dan di hari-
hari yang bukan Sabtu, ikan-ikan itu ddak
datang kepada mereka- Demikianlah Kami
mencoba mereka disebabkan mereka berlaku
fasilc (163) Da"n (ingatfah) ketika suahr unat di
antara mereka berkata' Mengapa kamu me
nasihati ka,um yangAfhh aka.n membinasafrart
mereka atau mengaza,b mereka dengan aza,b

yang amat kerasP Mereka menjawab, 'Agar
kami mempunyai alasan (pelepas tanggung
jawab) kepada Tirhanmu' da.n supaya mereka
bertakwa.' (16a) Maka tatkala mereka me-
lupakan apa yang diperingarkan kepada mereka'
I(ami selamatkan orang-orang ya"ng melarang
dari perbuatan jahat dan Kami timpakan ke-
pada orang-orang yang zalim siksaan ya"ng

keras, disebabkan mereka selalu berbuathsik
(165) Maka tatftala mereka bersikap sombong
terhadap apa yang mereka dilarang mengerja-
ka^nnya, I(ami katakan kepadanya, Iadilafi
kamu kera ya^ng hina.' (166) Dan (ingatfafr)'
ketika lirhanmu memberitahukan bahwa se-

surgguhrya Dia akan mengirim kepada mereka
(orangorang Yar.hudi) sampai hari kiamat orang-
orang yang akan menimpakan kepada mel,eka
azah yang seburuk-buruknya- Sesungguhnya
Thlranmu amat cepat siksa-Nya' dan sesungguh-
nya Dia adalah Maha Pengampun lagi Mafra
Penyayang. (167) Dan kami bagi-bagi meneka
di dunia ini menjadi beberapa golongan; di
antaxanya ada orang-orang yang saleh dan di
antaranya ada yang tidak demikian l(ami coba
mereka dengan (nikmat) yang baik-baik dan
(bencana) yang buruk-buruk, aga"r mereka
kembali (kepada kebenaran). (168) Maka
datanglah scudafi mereka generasi (yang jahat)
yang mewarisi Tburat, yang menga.rnbil harta
benda druria yang rendah ini' dan berkata"Kami
akan diberi ampun.' Dan kelak jika datang
kepada mereka haxta benda dunia sebanyak
iur (pula), niscaya mereka akan menganrbilnya

0"g"). Bukankah perjanjian Tburat sudah
diambil dari mereka" yaitu bahwa mereka
tidak akan menga,takan terhadap Allah kecuali
yang benar, padahal mereka telah mem-
pelajari apa yang tersebut di dalamnya? Dan
kampung aktrirat ihr lebih baik bagi mereka

yang bertalnra- I\daka apalrah kamu selralian
tidak mengerd? (169) Dan orang-orang yang
berpega.ngteguh dengan Alkitab (Tbura$ serta
mendirika.n shalag (akan diberi pafrala) karena
sesungguhnya Kami tidak menyia-nyiakan
pahala orang-orang ya.ng mengadakan per
baikan. (170) Dan (ingatlah), ketika Kami
mengangkatbukit ke atas mereka seakan-alran
bukit ihr naunga"n a;wan dan mereka yakin
bahwa bukit itu akan jahrh menimpa mereka.
(Dan Kami katal@n kepadamereka), ?egang-
lah dengan teguh apa yang telah Iknri berikan
kepadamu, serta ingatlah selalu (smaltontah)
apa yang tersebut di dalamnya suPaya ka^mu

menjadi onang-oratrg ya^ng beralnua.- (171)

Fengantar
Dalam pelajaran ini kisatr Musa a.s ditampilkan

dalam episode lain. Yaitu, kisah Musa bersama
kaumnya setelah mereka diselamatkan Allah dari
musuh mereka, dan ditenggelamkannya Fir'aun
dan para pengikutrya serta dihancurkannya segala

bangunan yang mereka bual
Pada saat ini Musa a.s. tidak lagi berhadapan

dengan thaghutyang berupa Fir'aun dan pembesar-

pembesar kaumnya, karena peperangan dengan
thaghut itu sudah selesai. Akan tetapi, sekarang
Musa sedang menghadapi peperangan lain yang
mungkin lebih sengit lebih dahsyat, dan lebih
panjang masanya Ia sekarang sedang menghadapi
peperangan denlan'Jiwa manusia!" Ia menghadapi
jiwa ini yang di dalamnya masih terdapat endapan-

endapan jahiliah, dan sisa-sisa kehinaan yang me
rusak karakter bani Israel, yang dipenuhi dengan
sikap bengkok dan suka menikung dan memelintir
di satu sisi, pada sisi lain lagi bersifat kasar dan
keras kepala. Pada sisi lain lagi pengecut dan lemah

atau enggan memikul beban tanggungjawab. Mereka
terombang-ambing dengan berbagai macam kecen-

derungannya ini....
Mak4 tidak ada yang lebih merusak terhadap

jiwa manusia daripada ketundukan dan merendatr-

kan diri kepada thaghut dalam masa demikian pan-

jang. Juga hidup di bawah bayang-bayang ketakut-
an, ketersembunyian, dan keruwetan di bawah

ancaman bahaya dan siksaan, bergerak dalam ke
gelapan, disertai kebingungan yang terusmenerus
dan dibayangi oleh berbagai malapetaka!

Bani Israel telah menempuh kehidupan dalam

siksaan dan penderitaan yang panjang, hidup di
bawah bayang-bayang ancaman dan ketakutan,
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hidup di bawah bayang-bayang keberhalaan dan
kekuasaan Fir'aun. Mereka menempuh kehidupan
di mana anak-anak lelaki mereka dibunuhi oleh
Fir'aun dan anak-anak wanitanya dibiarkan hidup.
Setelah mengalami bencana dan ketakutan yang
mengerikan ini, mereka hidup dalam kehinaan,
ketertindasan, dan terpinggirkan dalam segala hal.

Jiwa mereka rusak, tabiat mereka rusak, fitrah
mereka labil, dan pola pandang mereka menyim-
pang. Hati mereka dipenuhi sifat pengecut pada

sahr segi, dan pada segi lain penuh dengan dendam
dan kekerasan. Kedua hal ini merupakan kelaziman
bagi jiwa manusia setelah mereka mengalami te-

kanan-tekanan, ancarnan, dan kezaliman dalam
wakhryang panjang.

Umaribnul Ktraththab r.a. memandang dengan
cahayaAllah. Ia melihat hakikat susunan jiwa ma-

nusia dan tabiatnya. Maka, ia berkata memberi
pesan kepada pejabat-pejabat yang ditugaskannya
ke berbagai wilayah, 'Janganlah kamu memukuli
fisik mereka, karena tindakanmu itu menjadikan
mereka hina...." [a mengetahui bahwa memukul
tubuh manusia itu berarti menghinakannya. Se-

dangkan, Islam menghendaki agar jangan ada ma-

nusiayang dihina di dalam pemerintahan Islam dan

di dalam kerajaan Allah. Karena manusia di dalam

kerajaan Allah adalah terhormat, maka mereka
harus terhormat, tidak boleh dipukuli dan dihina-

kan oleh para penguasa. Pasalnya, mereka bukan
budak penguas4 akan tetapi mereka adalah hamba-

hamba Allah yang mulia....
Kulit dan fisik bani Israel menjadi objek pemu-

kulan di bawah pemerintahan thaghut Fir'aun se
hingga mereka menjadi hina. Bahkan, pemukulan
fisik ini paling ringan dibandingkan penderitaan-
penderitaan yang dialami pada masa-masa ke-
makmuran. Bangsa Mesir juga pernah dipukuli
sehingga mereka terhina oleh orang lain dan ber-

ada di bawah pengaruh Fir'aun! Fisik mereka di.
pukuli pada masa thaghut Fir'aun, kemudian di.
pukuli pada masa thaghut Romawi,...

Tidak ada yang dapat menyelamatkan mereka
dari kehinaan ini kecuali Islam, ketika datang ke
pada mereka dengan membawa ajaran kemerdeka-

an. Iantas, membebaskan mereka dari menyem-

bah manusia kepada menyembah Allah Tuhan bagr

manusia.... Maka, ketika putra Amr bin Ash-pem-
bebas negeri Mesir dan penguasimya yang muslim-
memukul punggung anak suku Qibthi yang me-

rupakan penduduk asli Mesir-yang boleh jadi di
punggungnya masih ada bekas cemeti orang

Romawi-maka marahlah orang Qibthi itu karena
anaknya terkena pukulan satu kali itu saja dari puta
pembebas dan penguasa Mesir yang muslim.
Iantas, ia pergi dengan naik unta selama perjalanan

sebulan unhrk menyampaikan pengaduan kepada
f(hafifah Umar ibnul Khaththab persoalan pemu-

kulan satu kali terlndap anaknya ihr. Padahal, dia
bersabar menghadapi beberapa kali pukulan se-

lama beberapa tahun di bawah pemerintahan Romawi.

Ini merupakan mtkjizatkebangkitan Islam ter-
hadap jiwa orangorang Qibthi di Mesir dan jiwa semua

manusia di semua tempat hingga terhadap orang
yangbelum memeluk Islam sekalipun. Ini adalah muk-
jizat kebangkitan Islam, yang membebaskan jiwa

manusia dari fumpukan kehinaan selama beribu-
ribu tahun silam. Sehingga, mereka mendapatkan
kemuliaan yang diberikan Islam ke dalam jiwa
mereka. Selain Islam tidak adayang memberikan
kemerdekaan terhadap jiwa manusia seperti ini.

Ini adalah kerja memperbaiki jiwa bani Israel dari
penghinaan thaghut Fir'aun, yang akan dihadapi
Musa a.s. dalam episodei ini setelah ia berhasil mem-
bawa bani Israel keluar dari Mesir dan menye-
berangi lautan. Dari sela-sela kisah ini kita akan
melihat jiwa:iiwa bani Israel ini, yang menghadapi
kemerdekaan dengan sisa-sisa kehinaan, meng-
hadapi risalah dengan sisa-sisa kejahiliahan, dan
menyikapi Nabi Musa a.s. dengan segenap kebeng-

kokan, pemelintiran, penyimpangan, ketidalderken-
dalian, dan kejahilan-kejahilan yang sudah mengen-
dap di dalam jiwa mereka sejak masa yang panjang.

Kita akan melihat betapa beratnya beban,Nabi
Musa a.s. dan usaha-usaha besar yang ia lakukan
di dalam mengubah karakteryang sudah melekat
ke tanah (kerendahan) sejak waktu yang panjang.

Sehingga, tidak ingin bangkit dari lumpur tempat
mereka berkubang sekian lama, dan merasa cukup
dengan kebiasaan yang mereka alami selama ini,
tidak ada yang lain lagi.

Dari sela-sela beban tugas Nabi Musa ini, kita
juga akan melihat beban-beban tugas setiap juru
dakwah di dalam menghadapi jiwa-jiwa yang telah

lama menganggap lezat hidup hina di bawah tekan-

an thaghut Apalagi, jika ini sudah mengetahui akidah

yang diserukan juru dalnrah itu, kemudian berlalu
masayang panjang, sehingga gambarnya menjadi
buram, dan tinggal bentuk tanpa ruh.

Usahayang dilakukan oleh juru dak^'ah dalam

kondisi seperti ini menjadi berlipat ganda. Oleh
karena itu, kesabarannya juga harus dilipatganda-
kan.... Ia harus bersabar atas berbagai penyimpang-
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an dan penyelewengan;: 'evuluL yang keras dan
bandel. Ia harus bersabar menghadapi jiwa yang
cenderung kepada perbuatan yang keji dalam se-

tiap tahapannya, dan mudah terdorong kepada ke
jahiliahan.

Barangkali inilah sisi hikmah Allah memapar-
kannya kisah bani Israel kepada umat Islam, de-
ngan penceritaan yang detail dan berulang-ulang,
supaya mereka mengetahui pengalaman ini, se-

bagaimana kami katakan sebelumnya- Boleh jadi di
dalamnya terdapat bekal bagi para juru dalnvah ke-
pada agamaAllah pada semua generasi.

Bani Israet Meminta;;;*" Berhala untuk
Disembah

:,FtiK;e;i|i;ls;S,'."$V*6rF'
"'fu.t:{,6Qifi ,gt;rs-1}c7{)rd
3t;.'*3€;;'lr.:'y#'t;q";'"3irttt
tb1 L?JJ $r;,; U & ob.tl1j
,i=iltdr#<4iii'J;iL:(;;^i
6j$*rt !J\'e "H ; fr <,'r* J-t;,,

$$4:;e;{i\16gy€{6
&ry"H,'

'Dan Kami sebuanglan bani Israel lee sebuang lnutan
itu. Setel"ah merelm sampai kepatn suatu knum yang
tetap menyembah bnh"aln merela, bani Israel berlmta,
'Hai Musa, buatlnh untuk lami sebualt tuh.an ftulnk)
sebagaimnnn merelm mempunyai beberapa tuhan (bn-
haln).' Musa menjawab, 'Sesungguhnya kamu ini
adalah kaum yang tidak mengetahui (siforsifut
Tulnn).' Sesungguhnya rnnela itu aknn dihnncurlan
lrzpercayaan yang dianutnya dnn alrnn batal apa yang
selnlu mnela kerjalan. Musa mmjawab, 'Patutknh alat
mmmri Tilhnn untuk knmu y ang selnin dnipadn Allah,
padahal Dialah yang telnh melebihkan kamu atas
segala umat,'Dan (ingatlnh hni bani Israeil), ketika
Knmi mmyel"amatknn knmu dari (Fii aun) dnn knum-
nya, yang menga4b kamu dengan ozab yang sangat
jahat, yaitu mereka membunuh anak-anak lelakimu
dan membiarlan hidup wanita-w anitamu. Dan p ad^a

yang demikian itu cobaan yang besar dari Tuhanmu."
(al-,{raaf: 138-141)

Inilah p emandnngan ketuj uh d:alam kisah ini, yaitu
pemandangan bani Israel setelah diselamatkan
menyeberartgi laul Di sini kita berhadapan lang-
sung dengan tabiat kaum yang menyimpang dan
sulit diluruskan, karena di dalam jiwanya masih
terdapat endapan sejarah masa lalu. Sebenarnya
jaraknya belum terlalu lama sejak mereka ditimpa
siks'aan di bawah bayang-bayang keberhalaan di sisi
Fir'aun dan para pembesar negerinya. Juga sejak
mereka diselamatkan oleh nabi dan pemimpin
mereka Musa a.s. atas namaAllah Yang Maha Esa,

Tuhan semesta alam, yang telah membinasakan
musuh mereka, membelah lautbagi mereka, dan
menyelamatkan mereka dari siksaan yang kejam
dan mengerikan yang ditimpakan Fir'aun kepada
mereka....

Baru sebentar mereka keluar dari negeri Mesir
dan keberhalaannya, baru saja mereka menye-
berangi laut, mata mereka melihat kaum penyem-
bah berhala yang sedang melakukan penyembahan
terhadap berhala. Tiba-tiba mereka meminta ke-
pada Musa, RasulTuhan semesta alam, yang telah
membawa mereka keluar dari Mesir atas nama
Islam dan tauhid. Mereka meminta Musa agar
membuatkan berhala unhrk mereka sembah.

"Dan l(nmi sebuangknnbani Israel lce seberangl.autnn iht.

Setnlnh mneka samp ai lup adn nntu knum y ang tetap ru -
nynnbah buhnln merekn, bani Isratl bnlata, 'Hai Musa,
buatlah untuk knmi sebuah tuhan (berhala) sebagai-
m.ana msrekn mnnpunyai beberapa tuh.an (bnlaln).... "'

Inilah penyakit yang menimpa roh sebagaimana
penyakit yang menimpa fisik. Akan tetapi, tidaldah
suahr penyakit menimpa roh atau fisik melainkan
sudah ada persiapan untuk menangkalnya Namun,
watak bani Israel-sebagaimana yang dipaparkan
oleh Al-Qur'an dengan paparan yang tepal cermal
dan terpercaya dalam berbagai kesempatan-adalah
watak yang tidak memiliki kemantapan, berjiwa
lemah, hampir tidak pernah mau menerima pe-
tunjuk sehingga tersesat lebih dahulu, tidak mau
menaiki derajatyang tinggl sebelum terjatuh, dan
tidak mau menempuh jalan yang lurus sebelum
terjerembab dan terjungkal.... Ditambah lagi hatinya
kasar, keras kepala, dan tidak mudah menerima
kebenaran, keras perasaan dan intuisinya. Inilah
mereka dengan tabiatrya itu! Inilah mereka yang
tidak melewati suatu kaum yang menyembah ber-
hala, melainkan mereka lupakan ajaran yang telah
disampaikan lebih dari dua puluh tahun silam sejak
Nabi Musa a.s. datang kepada mereka dengan
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membawaaiaran tauhid.
Beberapa riwayat mengatakan bahwa telah

berlalu masa dua puluh tiga tahun sejak Musa meng-

hadapi Firraun dan pembesar-pembesar negerinya
dengan risalahnya hingga ia keluar dari Mesir
dengan membawa bani Israel menyeberangi laul
Batrkan, mereka melupakan muhiizat saat diselannt-

kannya dari Fir'aun dan kaumnya dan dibinasa-

kannya rnereka semuanya. Mereka itu adalah
penyembah berhala, dan atas nama berhala inilah

mereka rnerendahkan bani Israel hingga pem-

besar-pembesa' kaum fr'aun bangkit mernbehnya
unfuk menghadapi Musa dan kaumnya dengan

mengatakan,

",Apakah kamu membiarkan Musa dan kaumnya

untik membuat lurusakan di negeri ini (Mesir) dnn

meningalkan knmu serta tuhan- tuhanmu ?.... " (aI-
I*raa['.127)

Mereka melupakan semua ini, lantas mereka
meminta kepada nabi mereka Rasul Allah Tuhan

semesta alarn agar membuatkan sendiri berhala
untuk mereka- Kalau mereka sendiri yang mem-

buat berhala untuk merek4 barangkali tidak begihr

aneh. Akan tetapi, mereka meminta kepada Rasul

Tuhan semesta alam untuk membuat berhala se
bagai tuhan sembahan mereka.... Yah, bani Israel

adalah bani Israel...!
Nabi Musa a.s. marah. Marahnya seorang Rasul

Tuhan semesta alam, marah semata-mata karena
Tuhan semesta alam. Marah karena Tuhannya
Yang Matrasuci, dan diacemburu kalauTuhannya
dipersekuhrkan oleh kaumnya! Maka, dia melontar-

kan perkataan yang sangat cocok untuk menem-
pelak permintaanyang aneh itu,

"Musa rnenjawab, 'sesungguhnya karnu ini adalah

knum y ang iidak mmgetahui (sifat s;fat Tuhnn).' " (aI-

,{raaf: 138)

Musa tidak menjelaskan, bodoh tentang apa?

Disebutkannyakata jahl secara mutlak ini untuk
nrenunjukkan nuansa kejahilan yarig sempurna dan

kompleks.-.lildalam arti tidak mengerti atau tidak

mengetahui , dan jahldalam arti dungu, tidak dapat

berpikir normal. Maka, tidak ada yang mendorong
mereka untuk mengucapkan perkataan atau per-

mintaan seperti itu rnelainkan karena ketidak-
mengertian dan ketololannya yang demikian jauh.

Dan selanjutnya, mengisyaratkan bahwa berpaling
dari tauhid kepada syirik itu hanya terjadi karena

kebodohan dan kedunguan. Ilmu dan berpikir itu

keduanya mendorong manusia untuk beriman ke
pada Allah Yang Matra Esa, dan tidak ada ilmu dan

akal yang menuntut manusia ke jalan lain.
Ilmu dan akal selalu berhadapan dengan alam ini

dengan undang-undangnya yang menjadi saksi
adanya Sang Maha Pencipta lasi Maha Pengafir,
dan menjadi saksi atas keesaan Maha Pencipta dan

Maha Pengatur ini. Maka, unsur kekuasaan dan
pengaturan tampak jelas dalam undang-undang
alam ini. Tabiat keesaan itu iuga terlihat jelas

padanya dan pada bekasbekasnya yang dapat di-

singkap dengan memperhatikan dan merenung-
kannya sesuai dengan metode yang benar. Tidak
ada yang melalaikannya secara total atau berpaling
darinya secaratotal kecuali ofirlg-orang dungu dan
jahil, meskipun mereka mengaku ilmuwan, sebagai-

mana dilakukan banyak orang.
Musa a.s. masih menerangkan kepada kaumnya

akan buruknya akibat permintaan mereka ifu, de
ngan menjelaskan akibat buruk yang bakal me-

nimpa kaum yang melihat-lihat sedang menyem-

batr bertrala-berhala ihi yang hendak mereka ikuti,

"Sesungguhnya mneka itu akan dihancurkan leep_er-

cayaaiyang dianutnya dan alcan batal apa yang sehlu

muelw kerjalwn." (al-Nraaf: 139)

Sesungguhnya kepercayaan sy'rilg menyembah

berhala, hidup atas dasar kemusyrikan dan banyak

tuhan, tokoh-tokoh dan pendeta-pendeta yang ada

di belakang berhala-berhala itu, dan para penguasa

yang mendasarkan kekuasaannya pada kesemra-

wutan ini.... dan lainlain penylmpangan dari Ke-

tuhanan Yang Matra Esa dan kerusakan dalam pola

pikir dan dalam kehidupan.... semua itu batal dan

akan hancur. Semuanya sedang menantikan ke
hancuran dan kebinasaan pada aktrir perjalanannya

sebagaimanayang dinantikan oleh setiapkebatilan.
Kemudian rasa kecemburuan itu semakin me

ningkat di dalam perkataan-perkataan Musa a.s.

karena Tuhannya dan marah karena-Nya, serta
merasa heran terhadap kaumnya yang mefupakan
nikmat Allah kepada mereka, padahal nikmat itu
begitu jelas di hadapan mata,

' Musa mmj awab,'Patutlah ala mmcari Tithan untuk

kamu y ang selain darip adn Allnh, p alnlwl D iakh y a.rry

tetah nulzbihlan lamu atas segaln urnat. "' (al-Rraaflz
140)

Dilebihkannya mereka atas urnat-umat lain pada

masa itu tampak jelas dengan dipilihkannva untuk
mereka risalah tauhid sementara orang-orang lain
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semua musyrik. Di balik itu tidak ada keutamaan
dan karuniayang melebihinya, dan ini tidak dapat
ditandingi oleh keutamaan dan karunia mana pun.
Di antarakelebihan ihr lagi ialahAllatr telah memilih
mereka untuk mewarisi tanah suci (Baifirl Muqad-
das) yang waktu itu berada di tangan orang{rang
musyrik. Maka, bagaimana bisa terjadi setelah ifu
mereka meminta kepada nabi mereka untuk di-
buatkan tuhan selain Allah, padahal mereka hidup
dalam nikmat dan karunia-Nya?

Sesuai dengan metode Al-Qur'anul-Karim di
dalam menghubungkan apa yang diceritakannya
mengenai wali,wali (kekasih-kekasih) Allah dengan
apayang diceritakannya tentangAllatr, maka dalam
konteks ini dihubungkanlah titah dariAllah dengan
apa yang dikatakan Musa a.s. yang ditujukan
kepada kaumnya itu,

'Dan (ingatlah hai bani Israzl), lutikn lhmi mcnle-
lnmatkan lwmu dari (Fiiaun) dan lmumnya,lary
mmgaznb kamu dengan azlb yangsangatjalnt, yaitu
mereka membunuh anak-anak lelakimu dnn mem-
biarlwn hidup wanita-wanitamu. Dan pada yang
demikian itu nbann yang besar dari Tfuhanmu." (aI-
A'raaf: 141)

Dalam penyambungan antara firman Allah de
ngan apa yang dikatakan oleh kekasih-Nya sebagai-
mana dicontohkan dalam AlQur'an ini, tak diragu-
kan adalah suatu penghormatan terhadap para
kekasih itu.

IGrunia yang diberikan Allah kepada bani Israel
di tempat ini mereka rasakan di dalam pikiran dan
otak mereka. Nikmat ini saja sudah cukup untuk
diingat dan disyukuri... Allah menunjukkan hati
mereka bahwa di dalam cobaan ini terdapat pe-
lajaran... cobaan yang berupa az,ab dankeselamat-
an, cobaan dengan kemelaratan dan kesenangan....

"...Dan pada yang demikian itu nbann y ang besar dari
Tillwnmu."

Mak4 semua itu tidak ada yang terjadi secara ke
behrlan dan tanpa afuran. Akan tetapi, semuanya ada-
lah ujian dan cobaan unhrk menjadi pelajaran dan pe
ringatan, unhrk menguji dan melatih, untuk dijadikan
alasan sebelum dihukum dengan siksaan yang berat
jika cobaan ini tidak menjadikan hati mereka baik!

Persiapan *"og;;;* yang Besar
Pemandangan antara Musa dan kaumnya di.

sudahi sampai di sini, untuk selanjutrya ditampilkan

pemandangan leedelapan Yaifu , pemandangan per-
siapan Musa a.s. unhrk menghadapTuhannya Yang
Mahaagung, dan dipersiapkannya dia untuk meng-
hadapi tugas besar di dalam kehidupan dunia, dan
bagaimanapesannya kepada saudaranya Harun a-s.

sebelum dia pergi menghadapi pertemuan yang
agungini, I
'"# F$#1 t'i-{ 64; 6; ;Wii #
er6+it5;;lyi"*lA;S"rji-v
t6*K,#'&{tu*;i,t;is
'D an tehh Kami j anjilnn lwp ada Musa (membnilun
Taurat) sesudnh bulnlu wahu tiga puluh malnm, dan
I(ami setnpurnalwn jumlnh malmn itu dagan s epuluh
(mnlam lagi), mala sempurnalnh waktu yng telnh
ditentul@n Iillnnnya mQat puluh mnlnm. Dan bn-
lwn Musa l"po.do saudmanya yaitu Harun, 'Ganti-
lwnlah aku dalam (memimpm) laurnku, dan pn-
baikil.ah, dnn j anganlnlr kamu mmgikuti j alan orang-
oratg ytg munbuat knusalean. "' (al-Atraaf: 142)

Telah selesai tahap pertama tugas Musa;telah
selesai tahap pembebasan bani Israel dari ke
hidupan yang rendah dan hina, penyiksaan dan
azab oleh Fir'aun dan pembesar-pembesar negeri-
nya. Telah selesai menyelamatkan bani Israel dari
negeri yang penuh kehinaan dan tekanan, ke
padang yang luas, sebagai jalan menuju ke tanah
suci (Baihrl Maqdis).... Akan tetapi, setelatr itu bani
lsrael belum siap juga untuk mengemban tugas
yang sangat besar... tugas lhilafth di muka bumi
untuk mengemban agama Allah....

Kita sudah melihat bagaimana jiwa bani Israel
masih lekat kepada keberhalaan dan kemusyrikan
sewaktu mereka melihat suatu kaumyang sedang
menyembah berhala, dan mengelupaslah alddah
tauhid yang dibawa Musa a.s. kepada mereka tidak
lama sebelumnya. Oleh karena itu, diperlukan
risalah yang detail untuk mendidik bani Israel itu
dan unfuk mempersiapkan mereka guna meng-
hadapi urusan yang besar. I(arena itu, Allah men-
janjikan risalah yang detail ini kepada hambaNya
Musa, supaya dia menghadap kepadaNya untuk
menerima risalah tersebut. Hal ini sekaligus se
bagai pembekalan bagi Musa sendiri, agar dia
mempersiapkan diri pada malanr-malam ihr untuk
menghadapi pertemuan yang agung dan menerima
risalah tersebut.

Waktu yang dijanjikan itu tiga puluh malam, di-
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tambah sepuluh hari lagi, sehingga meniadi empat
puluh malam. Padawaktu itu Musa memfokuskan
dirinya untuk pertemuan itu, dan dilepaskannya
semua kesibukan duniawi supaya dapat berkon-
sentrasi dalam melakukan hubungan dengan bisik-
an-bisikan langit. Dia putuskan hubungan dari
makhluk agar dapat memfokuskan perhatiannya
dalam berhubungan dengan Sang Maha Pencipta

Yang Mahaagung, dan agar jiwanya jernih, sensitif,
dan bercahaya. Juga supaya tekadnya menjadi kuat
untuk menghadapi berbagai keadaan dzrn mengem-

ban risalah yang dijanjikan itu.
Sebelum meninggalkan kaumnya unhrk melaku-

kan kontemplasi itu, Musa berpesan kepada sau-

daranya Harun,

".. D an Mtra bnlatn kzp adn saudnrany a Harun,' Ganti-

kanlah aku dalam (memimpin) kaumku, dan per-
baikihh,' dnn janganlah knmu mengikuti jalnn orang-

nrang y ang membuat kuusaknn."' (al-lfraaf: 142)

Musa mengerti bahwa Harun adalah seorang
nabi yang diutus Allah bersamanya. Akan tetapi,
seorang muslim adalah penasihat bagi muslim lain-

nya, dan memberi nasihat itu merupakan kewajiban

seorang muslim terhadap muslim lainnya....
Musa dapat memperkirakan beratnya tugas itu

karena ia tahu bagaimana karakter kaumnya, bani
Israel... Harun menerima nasihat itu, dan tidak me
rasa keberatan sedikit pun. Nasihat ihr hanya terasa
berat bagi jiwa orang{rang yang jahat, karena akan
mengikat kebebasan mereka Juga terasa berat bagi
orang{rang sombong yang sebenarnya kecil, yang
merasa bahwa nasihat ifu akan mengurangi dan
merendahkan kedudukan mereka.... Sesungguh-
nya orang yang kecil itu adalah orang yang men-
jauhkan dirinya dari tangan yang Anda ulurkan
untuk memberikan pertolongan kepadanya, agar

tampak bahwa dia orang besar !!!

Adapun mengenai kisah tiga puluh malam yang
disempurnakan dengan sepuluh malam lagi itu,
maka Ibnu Katsir berkata di dalam tafsirnya "Allah

ta'ala mengatakan bahwa Dia menjanjikan kepada

Musa (untuk memberi kitabTaura0 sesudah ber-

lalu waktu tiga puluh malam. Para ahli tafsir meng-

atakan, 'I-a.lu Musa a.s. berpuasa selama tiga puluh
hari dan berlapar-lapar. Setelah cukup waktunya,
dia bersiwak (menggosok gigi) dengan kulit pohon,

lalu Allah memerintahkannya supaya menyempur-
nakannya menjadi empat puluh hari."'

Kedekatan Hubungan Musa dengan Ttrhan
dan Keinginannya untuk Melihat-Nya

Selanjuhrya dibentangkanlah pemnndnngan kaem-

bilan Yartu,pemandangan unik yang dikhususkan
Allah untuk Nabi-Nya Musa a.s., pemandangan
yang berupa pembicaraan langsung antara Allah
Yang Mahaagungdengan salah seorang hamba-
Nya. Pemandangari tentang hubungan sebutir debu
yang terbatas dan fana dengan Wujud yang azah dan
abadi dengan tanpa perantaraan, dan si manusia ini
mampu menghadap Sang Maha Pencipta dan
Mahakekal, yang jauh dari atas bumi ini....

Kita tidak mengetahui bagaimana hal itu terjadi....

Kita tidak tahu bagaimana Allah berbicara kepada
Musa. Kita tidak tahu dengan perasa:rn yang mana,

dengan anggotatubuhyangmana, dan dengan alat
apa Musa menerima kalimat-kalimat Allah itu.
Maka, menggambarkan hakikatnya yang sebenar-

nya tidak mungkin dapat kita lakukan sebagai
manusiayang kemampuan kita serba terbatas ini,
dan peralatan kitayang serbaterbatas pula. Tetapi,
kita memiliki jiwa halus dari rohAllah di dalam diri
kita, yang dengannya kita dapat pergi dan naik ke
ufuk tinggi dan memancarkan cahaya itu. Kemu-
dian kita berhenti di tempat terhormat ini dengan
tidak mencobacoba merusaknya dengan memper-
tanyakan apa dan bagaimananya. Kita ingin meng-
gambarkannya menurut kemampuan kita yang
dekat dan terbatas.
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'Dan tatlala fu/usa datang untuk (munajat dengan
Kami) pada wbktu yang telah Kami tentukan dan
Tilhan telah berfirman (nngsung) kepadanya, bn-
kanlah Musa,.'Ya Tuhanku, tampakkanlah (diri
Eryko") kepadaku ogar aku dapat meliltat kepada
Engknu.' Tuhan berfrman,'Kamu selaltluli tidnk
sangup melihnt-Ku, tapi lilmtkth le bukit itu, mnla
jikn ia tetap di tempatnya (sebagai sediakala) niscaya
kamu dapat melihat-Ku.'Tatlwla Tuhannya me-
nampaklan diri kepada gtnung itu, dijadilunnya
gunung itu hancur luluh dan Musa pun j atuh pingsan.
Malu setelnh Musa sadnr kembali, dia bnlmta, Mala-
suci Englau, alw bertobat leepadn Englmu dnn aku ltung
yang pertama-tamn beriman.' Allah berfirmnn, 'Hai
Musa sesungguhnya Alw mzmilih (melebihlwn) lamu
dnri manusia y arry lain (di masamu) untuk membawa
risahh-Ku dnn untuk bnbicara langsurry fungan-Ku.
Sebab itu, berpegang teguhlah l"pod" apa yang Aku
berikan kepadamu dan hendaklah kamu termasuk
orang- rrang J ang busy ukur.' D an telah Kami tulislun
untuk Musa padn luh-luh (Taurat) segala sesuatu se-

bagai pel"ajaran dan penjelnan bagi segaln sesuatu.
Maka, (Kami berfirman),'Berpeganglah leepadanya
fungan teguh dnn suruhlah laummu bupegang lepadn
(perintah-pnintahnya) dengan sebaik-baikrya, nnnti
Aku alan memperlihatlmn fupadamu negeri orang-
orang y arig fasik. Aku akan rnemnlingknn nrang-orarg
yang menyombongknn dirinya di mulw bumi tanpa
alnsan yang benar dari tanda-tanda leekuasaan-Ku.
Muela jilrn melihnt ttap-tiap ayat(Ku), muekn tidnk
bniman kepadanya. Dan jikn mnelta melihat jalan
yang membawa kepada petunjulq mnekn tidak mnu
merumpuhnya. ntupi, jika mmelw melilwt jahn kz-
sesatan, mnela tnus mmmpuhnyd. Yang fumikimt itu
adakh larenn mnelw mmdustakan ayat-ayt Kami
dnn mn e lu s elnlu lnlni dariny a. D an orang- nrang y ang
mendustalan ayat-ayat Kami dnn rnendusta.kan akan
mmmrui akhirat, sia-sialah pnbuatan mereka. Mnelm
tidnk dibui balnsan selnin dari apayangtelahmueka
lrzrj aknn. "' (al-,{raaf: 143 - 147)

Kita perlu menghadirkan kondisi yang unik itu
ke dalam khayalan kita, saraf kita, dan keberadaan
kita secara keseluruhan.... Kita perlu menghadii-

kannya agar kita dapat mencoba mendekatkan
gambaranny4 dan kita dapat merasakan sedikit apa
yang dirasakan oleh Musaas.,

'Dan tatknla Musa dnnng untuk (murujat dzngan
Kami) pada waktu yang telah Kami tmtukan dan
Ifuhnnny a tekh brfrman (kngnng) krpadmrya, ba-
knnlnh Musa, lYa Tuhanku, tampakfunhh (diri
Engkau) lupadnku agar aku dapat mzlilwt l#padn
Englau.... "' (al-A'raaf: 14i|)

Itu adalah peristiwa yang menakutkan dan menr
bingungkan. Tetapi, Musa mampu menerima ka-
limat-kalirnatTuhannya dan rohnya meliha! merr
dekat, bergelora kepada apa yang dirindukannya
Maka, Musa lupa siapa diriny4 dia lupa apa dirinya
itu, dan ia meminta sesuatu yang tidak layak di
lakukan manusia di mukabumi ini, dan meminta
sesuatu yang tidak dapat dipenuhi manusia di dunia
ini. Ia meminta dapat melakukan penglihatan yang
teragung... permintaanyang didorong oleh desakan
rinduny4 dorongan harapannya, gejolak cintanya
dan keinginannya untuk menyaksikan, hingga ia
diingatkan oleh kalirnat yang pasti,

'Tilhan berfrmnn, 'Kamu seltali-kali tidak songup
melihnt-Ku...."'

Kemudian, Tuhan Yang Mahaagung lagi Maha
mulia berbelas kasihan kepadany4 dan memberi
tahukan kepadanya mengapa dia tidak akan dapat
melihat-Nya... yaitu bahwasanya ia tidak akan
mzUDpu.:..

'Aknn tetapi, lilwtkh lu bukit itu. Malm, jikn tttnp di
tempatnya (sepnti sedialala), niscaya lmmu dapat
m.elilnt-Ku."

Gunung itu begifu kokoh dan mantap, dan gunung
dengan kekokohan dan kemantapannya lebih kecil
keterpengaruhannya dan responnya daripada ma
nusid.... Akan tetapi, apakah gerangan yang terjadi?

'Tatknln Tillwnny a nmnnpaklan dii lupadn gnung
itu, dijadiknnnya gnuryitu lwruur luluh....'

Bagaimana bentuk dan cara uj alli' pllermpal<an
diri' Allah itu? Kita tidak dapat menyifati dan meng-
identifikasinya. Kita tidak dapat mengetahuinya
Kita tidak dapat melihatnya kecuali dengankehalus
an yang menghubungkan kita dengan Allah, ketika
roh kita bersih dan jernih, dan menghadap secara
total kepada sumbernya Adapun kata-kata murni
tidaklah dapat memindahkan sesuatu pun.... Oleh
karena itu, kami tidak mencoba mehftislan njalli
ini dengan kata-kata"... IGmi cenderung membuang
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semua riwayat dalam menafsirkannya, karena tidak
satu pun yang berasal dari Rasul saw. Al-Qur'anul-
Karim sendiri tidak mengatakan sesuatu pun.

' Tatluln Titlnnny a mmnmp ak:lmn diri fup adn gunung

itu, dij adilanny a gunung itu lnncur luluh....'

Seluruh puncaknya tenggelam hingga terlihat
rata dengan tanah, hancur berantakan. Musa sangat

takut, dan berlakulah sesuatu pada keberadaan
dirinya sebagai manusia yang lemah,

'Dan Musa pun jatuh Pingsan."

Ia pingsan, tidak sadarkan diri.

'Maka setelnh Musa sadar lcembali...."

Kembali kepada diriny4 dan mengetahui ukuran
kemampuannya, dan menyadari bahwa dia telah
melakukan permintaan yang melebihi batas,

'Dia bn'lata, Mahasuci Englau..- "'

Matrasuci dan Mahatinggi Engkau, tak mungkin
mata manusia dapat melihat dan memandang-Mu.

'Aku bertobat kzpada Englmu", dari melakukan per-

mintaan yang melampaui batas.

"... D an a ku or ang y ang p n tama - tamn h u im.an. " (aI-
A'raaf: 143)

Para rasul itu selamanya adalah orangorang yang

pertama-tama beriman kepada keagungan dan ke
luhuran Tuhannya, dan kepada kalimat-kalimat
yang diturunkan-Nya kepada mereka.... Tuhan
mereka memerintahkan mereka untuk menyata-
kan hal ini, dan Al-Qur'anul-Karim menceritakan
pernyataan rnereka ini dalam berbagai tempat.

Kemudian Musa mendapatkan rahmat yang lain
lagi dari Allah, karena tiba-tiba ia mendapatkan
kabar gembira dari-Nya... bahwa ia dipilih oleh-Nya

untuk menyarnpaikan risalah-Nya kepada kaumnya

setelah mereka diselamatkan. Sedangkan, risalah-

nya kepada Fir'aun dan para pembantunya dulu
adalah untuk membebaskan mereka ini,

'Allah berfrmnn, 'Hai Musa sesungguhnya Aku me-

milih (melebihlun) lamu dari manusiayanglain (di

masamu) untuk membawa risalah-Ku dan untuk
berbicara langsung dengan-Ku. Sebab itu, bnpegang

teguhlnh l"pod" apayangAku beikan lepadamu dan

hindnkkh lumu termasuk orang-orthtg yang ber-

sy ukur.'' (al-^Nraaf: 144)

Kita memahami dari firman Allah kepada Musa
a.s., "sesungguhnya Aku memilih (melebihkan) knmu

dari manusiayang lnin untuk membawa risahh-Ku.-.."
bahwa yang dimaksud dengan "manusia" di sini

adalah manusia yang semasa dengannya. Karena
para rasul sebelum dan sesudah Musa dipilih unhrk
suafu generasi manusia menurut indikasi ini.
Sedangkan, pembicaraan Allah secara langsung
hanya kepada Musa a.s. saja. Perintah Allah kepada

Musa untuk mengambil apayang diberikan-Nya,
dan mensyukuri aQs pemilihan dan pemberian itu,
maka ini adalah peiintah yang berupa pendidikan

dan pengarahan untuk melakukan sesuafu yang

sudah seyogianya dilakukan sebagai sikap didalam
menerima nikmatAllah. Para rasul a.s. adalah pa-

nutan dan teladan bagi manusia. Manusia hendak-

lah menerima dan mensyrkuri nikmatyang diberi-

kan Allah. Agar meminta ditambah nikmat-Nya,
hendaklah mereka berusaha memperbaiki hatinya
menjaga diri dari sikap sombong, dan supaya se
nantiasa berhubungan dengan Allah....

Kemudian dijelaskan apa yang menjadi kan-

dungan risalah ihr, dan bagaimana risalah itu diberi-

kan kepada Musa,

'Dan telah lami tuliskan untuk Musa pada luh-luh
(Taurat) segaln sauatu sebagai pelniaran dnn pmjelnsan

bagi segaln sesuatu...."' (al-lfraaf: 145)

Bermacam-macam riwayat dan pendapat ahli
tafsir mengenai luhluh ini. Sebagian mereka me-

nyifatinya dengan sifat-sifut yang detail-yang kami

kira keterangan ini dikutip dari ceritacerita Israliat
yang banyak merayap di dalam tafsir. Dalam hal ini
kami tidak mendapat satu pun keterangan dari

Rasulullah saw.. Oleh karena itu, kami cukup ber-

henti pada nash Al-Qur'an yang benar dan kami

tidak berani melampauinya. Sifat-sifat yang dikemu-

kakan itu sedikit pun tidak menambah dan tidak
mengurangi hakikat luh-luhiu'.

Mengenai apakah luh-luhitu dan bagaimana ia

ditulisi, maka kita tidak mendapatkan satu pun ke
terangan yang memadai, karena tidak ada riwayat
yang shahih tentang itu. Yang penting ialah apa
yang termuat dalam luh-luh itu, yaitu bahwa di
dalamnya terdapat segala sesuafu yang khusus ber-
kenaan dengan tema risalah dan fujuannya, yang
berupa keterangan Allah, syariat-Nya. Juga peng-

arahan-pengarahan yang diperlukan unfuk mem-
perbaiki keadaan umat ini beserta karakternya
yang telah dirusak oleh kehinaan dalamwakhr yang

panjang!

'Maka (Kami berfirman), 'Berpeganglah padanya

dengan teguh d^an suruhlah knunimu bnpegang lepadn
(perinnh-pmintahnya) dingan sebaik-baiknya.... "
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Perintah Tuhan Yang Mahaagung kepada Musa
a.s. untuk berpegang teguh pada luh-lui ini dan
agar memerintahkan kepada kaumnya supaya ber-
pegang pada tugas-tugas berat yang disifati sebagai
yang terbaik bagi mereka dan lebih dapat memper-
baiki keadaan mereka.... Perintah semacam ini
mengisyaratkan pentingnya metode ini di dalam
menangkap dan menyikapi tabiat bani Israel, yang
telah dirusak oleh kehinaan atau penjajahan Fir'aun
dalam waktu yang panjang. Mereka diperintahkan
agar memiliki tekad yang kuat dan keseriusan,
untuk menunaikan tugas-tugas yang diberikan
risalah dan ktrilafuh. Perintah ini juga menunjukkan
metode yang wajib diambil"untuk mengikatkan
umat terhadap setiap akidah yang datang kepada
mereka.

Akidah adalah urusan besar di sisi Allah. Urusan
besardi dalam perhitungan alam semesta dan
qadarAllah yang mengaturnya, dan urusan besar
di dalam sejarah manusia dan kehidupannya di
bumi ini dan di negeri akhirat nan[. Manhnjyans
dibuat oleh akidah tentang keesaanAllah dan peng-

hambaan manusia kepada rububiyyahAllah Yang
Maha Esa, adalah mnnhnj yane mengubah tata ke
hidupan manusia secara menyeluruh dan mene'
gakkan kehidupan ini di atas uslub lain selainyang
berlaku di kalangan jatriliah yang memperhrhankan
selain Allah, dengan mnnh"ajnya yangbukan manhnj
Allah yang bersumber dari akidah itu.

Ini adalah urusan yang memiliki arti penting di
sisi Allah dan dalam perhitungan alam semesta,
dalam tabiat kehidupan, dan dalam sejarah ma-
nusia. Hal ini harus dipegang teguh, dan harus
disikapi dengan kesungguhan jiw4 tegas, dan pasti.

Tidak boleh disikapi dengan longgar, larut bersama
arus, dan murah-murahan. IGrena, ini merupakan
urusan besar. fualagi tugas-tugas yang dibeban-
kannya begitu beratyang tidak akan sabar melak-
sanakannya orang-orang yang bertabiat tidak se
rius, mudah ikut arus, dan bermurah-murahan.
Tidak akan sabar terhadap tugas-tugas ini orang
yang demikian perasaannya....

Ini bukan berarti berketaLketat, berpayah-payah,
dan bersulit-sulit, karenayang demikian ini bukan
tabiat agama Allah. Akan tetapi, yang dimaksud
adalah kesungguhan dan keseriusan, kepastian,
dan kejelasan. Sifat-sifat dan perasaan ini, berbeda
dengan berketat-ketat, berpayah-payah, dan ber-
sulit-sulit.

Tabiat bani Israel secara khusus sesudah rusak
karena lamanya direndahkan dan diperbudak di

Mesir, membutuhkan pengarahan ini. Oleh karena
itu, kita melihat bahwa semua perintah kepada bani
Israel diiringi dengan kesungguhan sedemikian
rupa, untuk mendidik jiwa mereka yang lemah,
suka menyimpang, menyeleweng, dan hampa itu
supaya istiqamah, serius, dan transparan....

Tabiat sepertitabiat bani Israel ini merupakan
tabiat semua bangsa yang lama diperbudak dan
direndahkan, tunduk kepada ancaman-ancarnan,
dan mengabdi kepada kepada thaghul Karena itu,
mereka suka memelintir persoalan dan mencari-
cari celah, serta mengambil yang mudah dan men-
jauhi yang sulit-sulit, sebagaimana dapat dilihat
pada kelompok-kelompok manusia pada zaman
sekarang ini. Juga pada kelompok-kelompok ma-
nusia yang lari dari akidah demi menghindari tugas
tugasyang dibebankannya, dan dapatberjalan me
nempuh kehidupan dengan bebas tanpa terikat
oleh beban apa pun.

Sebagai imbalan memegang teguh perintah ini,
Allah menjanjikan kepada Musa dan kaumnya unhrk
memberikan kedudukan yang mantap kepada
mereka, dan mewariskan kepada mereka negeri
orang{rang yang durhaka kepada agama-Nya,

"...Nanti Aku alwn mempnlihatknn kepadnmu negni
or ang- or ang y ang fas ik. " (al-Alraaf: 145)

Tampaknya, menurut pemikiran yang lebih
dekat, isyarat ini menunjuk kepada tanah suci yang
waktu itu berada dalam genggaman para penyem-
bah berhala, dan sebagai kabar gembira bahwa
mereka akan memasukinya... meskipun p ada zaman
Nabi Musa a.s. mereka belum memasukinya. Karena
pendidikan mereka belum matang dan jiwa mereka
belum lurus, lalu mereka berhenti di depan tanah
suci sambil berkata kepada nabi mereka,

'...Hai Musa, sesungguhnya dnlnm rugni itu adn mang-

orang yang gagalt pnlwsa. Sesungguhnya lami sekali-
lnli tidnk akan memasukinya sebelum merela ke luar
darinya.Jikn mneka ke luar dnrinya, pasti kami aknn
memasukinla. " (al-Maa'idahz 22)

Kemudian, ketika dua orang mukmin yang takut
kepadaAllah mendesak mereka supaya memasuki
tanah suci (Palestina) itu, maka mereka mem-
berikan jawaban kepada Musa dengan menunjuk-
kan sifat pengecutnya seperti binatang menyepak
orang yang menggiringnya,

"Mnela bnkatn, 'Hai Musa, lami seknlitelnli tidnk
akan m"emasukinya sel"am"a-lnmnny a, selngi mnekn adn
di dalamnya. Karena itu, pergilah kamu bersama
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Tuh.anmu, dnn berpnanglah lamu berdua, sesun&guh-

rya kami hanya duduk menanti di sini saja.'' (aI-
Maa'idah:24)

Jawaban ini menggambarkan karakter mereka
yang bengkok, lepas kendali, dan berliku-liku, yang

akan diobati oleh akidah dan syariat yang dibawa

oleh Musa a- s., yang diperintahkan oleh Allah Yang

Mahaagung agar dipegang teguh oleh Musa' Juga
supaya dia memerintahkan kaumnya agar bersabar

menaggung fugas-tugasnya yang berat.
Pada akhir pemandangan dan pembicaraan ini

datanglah penjelasan mengenai akibat orang{rang
yang menyombongkan diri di muka bumi dengan
tidak benar, dan berpaling dari ayat-ayatAllah dan
pengarahan-pengarahan-Nya. Pemandangan yang

memberikan gambaran yang cermat tentang tabiat
golonganmanusia ini, yang dipaparkan dengan indah

dan bagus sesuai dengan metode deskripsiAl-Qur'an
di dalam melukiskan tabiat-tabiat manusia dan

memberikan contoh tentang kondisi jiwa mereka,

'Aku akan memalinglmn lrang-nrang yang menylm-
bonglan diriny a di mulm bumi tanp a alnsan y ang b mnr
dari tanda-tanda leekuasaan-Ku. Muela iikn melihnt

tiap-tiap ayat(lfu), muekn tidak beriman kzpad"anya.

D an jilw mereka melihnt j al"an yang membaw a kepad"a

paunjulg merelw tidnk mnu mmanpuhnya. Titnpi, iika
muela melihnt jalan kesesatan, merelca terus mmem-

puhnya. Yang demikian itu adalah karena merekn
-mendustakan 

ayat-ayat Kami dnn mereka selalu lalai
dariny a. Orang- or ang y ang mendustakan ay at- ay at
Kami dan mendustalan alwn menemui akhirat, sia-

sialah perbuatan merekn. Muelu tidak dibni balnsan

selain dari apa yang telah mereka keriakan." (aI-
,{raaf: 146-L47)

Allah ta ala menyatakan kehendak-Nya terhadap

orang-orang yang menyombongkan diri di muka
bumi tanpa alasan yang benar, yang jika melihat
tiaptiap ayatAllah, mereka tidak beriman kepada-

nya;jika melihat jalan yang membawa kepada pe
tunjuk, mereka tidak mau menemP$hnya; dan jika
melihat jalan kesesatan, mereka terus menem-
puhnya.... Allah akan memalingkan mereka dari
ayat-ayat-Nya sehingga mereka tidak dapat meng-

ambil manfaat darinya dan tidak mau merespon-

nya.... Ayat-ayat-Nya di dalam kitab semesta yang

terhampar dan tersaksikan, dan ayat-ayat-Nya di
dalam kitabkitab suci-Nyayang dihrrunkan kepada

rasul-rasul-Nya. Hal itu disebabkan mereka men-

dustakan ayat-ayat Allah dan melalaikannya.
Contoh manusia semacam ini terlukis dari sela-

sela kalimat-kalimat Al-Qur' an, seakan-akan kita
melihat sifat-sifatnya dan aktivitasnya!

"Aang-orang I ang msnlombonglmn diri di muka bumi
tanpa alnsan yang benar...."

Selamanya memang tidak akan pernah ada se-

orang hamba dari hamba-hamba Allah yang me-
nyombongkan diri,'di muka bumi dengan alasan
yang benar, karena sombong (merasa dirinya
besar) itu adalah sifatAllah sendiri. Diatidak dapat
menerima kalau ada yang bersekuhr dengan-Nya
dalam hal ini. Apabila ada orang yang menyom-
bongkan diri di muka bumi, maka yang demikian
itu adalah menyombongkan diri tanpa alasan yang

benar, tanpa hak. Seburuk-buruk kesombongan
ialah mengklaim hak rububiyyahbagi dirinya ter-
hadap hamba-hamba Allah di muka bumi, dan
menggunakan hak ini untuk membuat syariat bagi
mereka, dan memperbudak mereka unfuk meng-
ikuti syariatyang batil ini. Dari kesombongan inilah
timbulnya semua bentuk kesombongan. Jadi, ke
sombongan inilah yangmenjadi dasar dan sumber
semua keburukan, dan dari sana datanglah sifat-
sifatyang lain,

'Jika mereka melihat jalnn yang membawa kepada

petunjuk" maela tidak mnu mmempuhnya. frtnpi, i ilil
mnela melihat jalnn lusesatan, maekn terus merum-
puhnya...."

Ini merupakan karakteryang suka menjauh dari
jalan kebenaran manakala melihatnya, dan condong
kepada jalan kesesatan ketika melihatnya, seakan-

akan sudah menjadi model yang tidak akan ber-
ubah. Nah, ciri inilah yang dilukiskan dalam ungkap
an ini dan diimplementasikan dalamcontoh orang
yang sombong itu. Allah berkehendak membalas
pendustaannya terhadap ayat-ayat Allah dan pe-

lalaiannya terhadapnya dengan memalingkannya
dari ayat-ayat dan tanda-tanda kekuasaan-Nya itu.

Manusia tentu menjumpai orang-orang yang
demikian sifat dan ciriny4 seakan-akan orang{rang
itu begitu mudah menjauhi jalan yang benar dan
mengikuti jalan yang lurus, tanpa harus bersusah-
susah, tanpa harus berpikir, dan tanpa merenung-

kannya. Ia buta dari jalan yang lurus dan menjauhi-

nya, dan lapang hatinya untuk mengikuti jalan

kesesatan. Pada wakhr yang sama ia terjauhkan dari

ayat-ayatAllah, ddak dapat melihatnya, tidak mau

merenungkannya, dan perangkat-perangkatnya
tidak dapat menangkap isyarat-isyarat dan petunjuk-

petunjuknya.
Mahasuci Allah! Dari sela-sela senhthan sepintas
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kilas dalam kalimat Al-Qur'an yang menakjubkan
ini, contoh orang-orang sombong ini seakan
menjelma dalam sosok manusia nyata, yang hampir
saja si pembaca mengatakan melihat kesombong-
annya,'\a,ya,saya melihat manusia model begini...
yaitu si Fulan...." Itulah makna yang disifati oleh
perkataan-perkataan itu.

Allah sama sekali tidak berbuat aniaya dalam
memberikan pembalasan yang membinasakan
yang bersangkutan di dunia dan di akhirat ini. Ini
adalah pembalasan yang tepat bagi orang-orang
yang mendustakan dan melalaikan ayat-ayat Allah,
serta menyombongkan diri di muka bumi dengan
tanpa hak yang benar, menjauhi jalan kebenaran
manakala melihatnya, dan segera menuju jalan ke
sesatan begitu dia melih atnya. Maka, karena amal-
nya itulah dia mendapatkan balasan, dan karena
perjalanan hidupnya yang demikian itu dia men-
dapatkan kebinasaan.

'Dan orang-orang |ang mendustalmn ay at-ayat Kami
dan mendustaknn aknn menemui akhirat, sia-sialnh
pnbuatan mnelca. Mnela tidnk dibni balman selnin
dnri apa y ang telnh mnelu kerj alan. " (aI- Nraaf: 147)

Makna hubuuthul-a'm.aal' gugurnya amal' ini di-
ambil dari ucapan bangsa Arab, "Habithat an-
nnaqah Unta itu gugur"', apabila ia memakan hrm-
buhan beracun. Kemudian perubryakembung dan
menggelembung, lalu mati....

Begitulah karalter kebatilan yang timbul dari
orang{rang yang mendustakan ayat-ayatAllah dan
pertemuan hari akhiral Kebatilan itu tampak meng-
gelembung. Sehingga, orang-orang mengiranya
besar dan kuat, kemudian habis seperti unta me-
muntahkan rumput beracun yang dimakannya ihr.

Sungguh tepat kalau balasan orang{rzmg yang
mendustakan ayat-ayat Allah dan pertemuan hari
alilrirat itu dengan digugurkannya amal-amal me
reka-... Akan tetapi, bagaimana cara menggugurkan
amal-amal itu?

Dari segi akidah, kita mengimani dan mem-
percayai ancaman Allah yangpdsti terjadi, entah
bagaimana pun fenomena lahiriah yang berten-
tangan dengan akibatyang ditentukan itu. Apabila
seseorang mendustakan ayat-ayat Allah dan per-

temuan dengan-Nya di akhirat, maka gugur dan
batallah amalnya. Pada alif,rirnya ia akan binasa dan
sirna seperti tidak pernah ada....

Sedangkan dari segi teoretis, kita menjumpai
hukum sebab-akibat begitu jelas dalam kehidupan
manusia.... Sesungguhnya orang yang mendusta-

kan ayat-ayat Allah yang terhampar di halaman
alam semesta ini, atau mukjizat-mukjizat yang
mengiringi risalah-Nya, atar ayat-ayatyang dibawa
oleh para rasul, dan sebagai kelanjutannya sudah
tentu dia mendustakan pertemuan dengan Allah
pada hari akhir.... Sesungguhnya orang yang sudah
rusak jiwanya, tgrsesat, dan jauh dari tabiat alam
dan undang-undangnya yang taat dan patuh kepada
Allah... tidak mempunyai ikatan apa pun dengan
alam semesta ini. Ia terputus dari motif-motif gerak-
an yang benar dan berhubungan dengan tujuan dan
arah wujud semesta.

Semua amalanyangburuk dan terpuhrs seperti
ini adalah amalan yang gugur dan sia-sia, walaupun
secara lahiriah tampak seakan-akan teguh dan
berhasil. Pasalnya, ia tidak bersumber dari motif-motif
dasaryang mendalam dalam bangunan semesta ini,
dan tidak menuju kepada tujuan yang agung yang
menjadi arah tujuan seluruh semesta. Keadaannya
bagaikan anak sungai yang terputus dari sumber
pertamanya, ymg dalam waktu dekat atau dalam
jangka panjang dia akan kering dan lenyap.

Orangorang yang tidak melihat hubungan yang
kokoh arrtara nilai-nilai imaniah dengan gerak se-
jarah manusia, dan lupa terhadap qadar Allah yang
berlaku terhadap akibat orang-orang yang meng-
ingkari dan menolak nilai-nilai ini, maka mereka itu
adalah orang{rang yang lalai. Oleh Allah mereka
dinyatakan sebagai orangorang yang dipalingkan dari
methat ayat-ayat-Nya dan dari merenungkan Sun-
nah-Nya. . . . Qadarketenhran Allah senantiasa menanti-
kan mereka, sedangkan mereka melalaikannya.

Orangorangyang tertipu oleh apayang mereka
Iihat sepintas kilas yang berupa keberuntungan dan
keberhasilan sebagian orang yang melalaikan nilai-
nilai imaniah, sebenarnya mereka ihr tertipu oleh
besarnya perut binatang yang kembung oleh rum-
put beracun. Kemudian mengiranya bahwa perut
dan tubuh yang gendut ihr berisi dagrng dan kon-
disinya sehal Padahal, binatang ini sedang dinanti-
kan saat-saat kehancuran setelah menggelembung.

Bangsa-bangsa yang telah lalu merupakan saksi
nyata. Akan tetapi, orang{rang yang menempati
tempat-tempat mereka sepeninggalnya, tidak mau
mengambil pelajaran sedikit pun dan tidak mau
melihat sunnah Allah yang terus bekerja dan tidak
pernah berganti. Qadar Allah terus berlaku dan
tidak pernah berhenti. Di belakang mereka, Allah
selalu metputi....
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Kaum Musa Menyembah Pahrng Anak Sapi
Ketika Musa a.s. sedang menyendiri di hadirat

Tuhannya, dalam suasanayang tak dapat dibayang-
kan oleh mata dan pikiran kebingungan memikir-
kannya... tiba-tiba kaumnya melakukan pembelot-

an, membuat patung anak sapi yang dapat bersuara-

tetapi tidak hidup-dan menyembahnya di samping
Allah.

Kita dikejutkan oleh Al-Qur'an dengan peralihan

paparannya yang melompat begihr jauh, dan pe-

mandangan lees embilnn ke pemandangan lesepuluh

Suatu lompatan yang besar dari suasana ketingstan
yang memancarkan kesucian, kerinduan, dan pe
ribadatan, serta kalimat-kalimat-Nya, kepada suasana

kerendahan dan keburukan yang penuh dengan
khurafat, keterbalikan, dan pembelotan,

A6G5+.;$'o:.t)'lrb6;iiGt;
:;e'54@:;1t"&#3"*,I$rr;itr;-
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g4';4'3t!;HJ
'Dan lmum Musa, setel,ah lupugian Musa lce Gunung
Thur mm.buat dnri perhiasan-pnhiasan (cmas) mnekn'

annk bmtru yarry bntubuh dnn bnsuara. Apalwh mnela
tidnk mmgetahui bahwa anak lembu itu tidak dnpat

bubimra dengan merekn dnn tidak dnpat (puln) me-

nunjukkan jalan lcepada merekn? Merekn menjadi-

lmnnya (sebagai sembahan) dan merelm ad"alah orang-

nrang yang u.lim. Dan setelah mnela sangat menl aal!
perbuatannya dan mengetahui bahua mereka telah

sesat, merekn pun berknta, 'Surryguh jika Tuhnn lcami

tidnk memberi raltmat l"pod" lwmi dnn tidak mmg-

amp uni lami, p astilah lami mmi adi oranS- orang I ang

merugi.'' (al-lfraaf: 148- 149)

Itulah karakter bani Israel, yang hampir tidak
pernah lurus satu langkah pun melainkan sudah
bengkokkembali dan menyimpang dari jalanyang

sebenarnya. Juga hampir tidak pernah meningkat
dari dataran indrawi di dalam persepsi dan ber-
akidah, dan mudah berbalik kalau pengarahan dan
pembinaan terhadap mereka berhenti sebentar saja.

Sebelumnya mereka telah membujuk nabi mereka

agar membuatkan berhala unhrk mereka jadikan

tuhan sesembahan hanya semata-mata karena mereka

melihat suatu kaum penyembah berhala sedang

melakukan penyembahan kepada berhala-berhala

mereka. I:lu nabi mereka menghalangi mereka
dari sesuatu yang membahayakan itu dan menolak-
nya dengan keras. Akan tetapi, mereka kembali
kepada diri mereka sendiri (tanpa didampingi Nabi
Mrsa-penj.) dan melihat patung anak sapi yang
terbuat dari emas-yang tidak ada kehidupan pada-

nya sebagaimana dipahami dankata j asad'fubuh'-
yang dibikin oleh Samiri darikampung Samirah se
bagaimana dijelaskan kisahnya dalam surah Th aahaa,

yang memodifikasi patung itu sedemikian rupa
hingga dapat mengeluarkan suafa seperfi suara
sapi.... Ketika mereka melihat patung anak sapi
tersebut, mereka berhamburan mendekatinya dan
terkecoh atasnya ketika Samiri berkata kepada
mereka, "Ini adalah fuhan kamu dan tuhan Musa,
di mana Musa pergi menemuinya selama beberapa
waktu itu, lalu Musa lupa terhadap janjinya de-

ngannya."
Mungkin karena adanya tambahan selama se-

puluh hari yang tidak diketahui oleh bani Israel,
maka ketika sudah lebih dari tiga puluh hari dan
Musa belum kembali'kepada kaumnya, Samiri
berkata kepada merek4 "Musa telah melupakan
janjinya untuk bersama Tuhannya, maka inilah
Tuhannya!" Mereka tidak ingat pesan nabi mereka
sebelumnya agar mereka hanya menyembah Tuhan
mereka saja yang tidak terlihat oleh mata yaitu
Tuhan semesta alam, dan mereka tidak mau me-

mikirkan hakikat patung anak sapi yang dibikin
oleh salah seorang dari mereka....

lni adalah gambaran yang hina tentang sikap dan

tindakan manusia yang direfleksikan oleh bani
Israel ihr. Sebuah gambaran yang dilukiskan secara

menakjubkan oleh Al-Qur' anul-IGrim, yang dihadap
kannya kepada kaum musyrikin di Mekah yang

menyembah berhala!

'Apalmh merekn tidak mengetahui bahw a annk lembu

itu tidak dapat berbicara dengan mereka dan tidak
dapat (pula) menunjukkan jalan kepada mereka?

Muelu mnyadilanny a (sebagai sanbalnn) d.an mnela
adahh orang- nrang y ang z!.Iim. "

Adakah yang lebih zalim daripada orang yang

menyembah sesuatu yang dibikin oleh tangan ma-

nusia, sedangkan Allah yang menciptakan mereka
dan apayang mereka bikin itu?!

Di tengah-tengah mereka terdapat Nabi Harun
a.s., namun ia tidak berdayaunhrk menolak mereka

dari kesesatan yang hina ini. Di kalangan mereka
juga terdapat para cendekiawan dan pemikir, tetapi

mampu mengendalikan mayoritas masyarakat yang
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sesat dan tertarik untuk menyembah patung anak
sapi, lebih-lebih terbuat dari emas, sebagai sembah-

an bani Israel!
Akhirnya gejolak itu reda, hakikat yang sebenar-

nya tersingkap, kesalahannya terkuak, kesesat-
annya sudahjelas, dan datanglah penyesalan dan
pengakuan,

"setelah mereka sangat menyesali perbuatannya dan

mengetahui bahwa merekn telnh sesat, merekn pun ber-

lata,'Sungguhjila Tuhan lmmi tidnk memberi rahmnt
lep adn lrnmi dnn tidak mmgampuni lmmi, p astilnh lmmi
menjadi orang-nrang lang mnugi." (al-,{raaf: 149)

Dikatakan, 'Jatuh di tangannya" apabila sudah
tidak ada daya dan upaya untuk menolak sesuaht yang

dihadapinya. Ketika bani Israel mengetahui bahwa
mereka-setelah melakukan pembelotan ini-berada
dalam'suatu kondisi burukyang tak dapat ditolak,
maka timbullah kesadaran mereka, lalu mereka
berkata,

'Sungguhjilm Tuhnn knmi tidnkmembni rahm.at ke-

p adn lwmi dnn tidnk mcngampuni lami, p astil"ah knmi
mmj adi orang-orang y ang mnugi. "

Perkataan ini menunjukkan bahwa pada diri
mereka hingga waktu itu masih ada potensi ke-

salehan. Hati mereka belum mengeras sekeras
sesudah ihr nanti yang seperti batu atau lebih keras
lagi sebagaimana diterangkan oleh Tuhan Yang
Maha Mengetahui tentang mereka. Setelah jelas

bagi mereka kesesatan mereka, mereka menyesal
dan mengakui bahwa tidak ada yang dapat me-
nyelamatkan mereka dari akibat perbuatan mereka
itu kecuali jika mereka mendapatkan rahmat dan
ampunan dari Tuhan mereka. Inilah pertanda baik
yang menunjukkan masih adanya potensi ke
salehan dalam fitrah mereka....

Musa Marah kepada I(aumnya dan Harun
Semua itu terjadi ketika Mush a.s. sedang ber-

munajat dan berbicara di hadapan Tuhannya. Ia
tidak mengetahui apa yang dilakukan kaumnya
sesudah ihr, kecuali karena diberi tahu olehTuhan-
nya- Nah, di sini layar diangkat kembali unhtk me
nampilkan adegan lusebelns,

V&o. j":5>""r:{;:i\:'of l'6J(tiiVU+;
;ji\'{,&S;l'C'tt<:,,#\,;tr,
-)\+;\ 5,rl;,) *\ -j Ju & l*;-i;'ti

g<A;li€Jt\3^fi
' Tatknl.a Mus a telnh l<emb ali lwp adn ka.umny a dengan

mnrah dnn s e dih hnti b n lmnlnh dia, Alnngkah b uruk'
nya perbuatan yang lnmu kerjaknn sesudnh kcpugian'
ku! Ap alah lamu fundnk mmdnhului j anj i Iithnnmu ?'
Musa pun melemparkan luh-luh (Taurat) itu dan
munegang (rambut) kzpaln saudnranya (Harun) sambil

menariknya ke arahnya. Harun berknta, 'Hai anak
ibuku, s esungguhny a lwum ini telah' menganggapku

lemah dan hnmpir-hampir mereka membunuhku.
Sebab itu, j anganlnh kamu menj odiknn musuh-musuh
gembira melihntlat, dan j anganlnh lmmu mnsukknn aku

lce dalam golongan zrang-orang yang wlim.'Musa
berdna, 'Ya Tuh.anku, ampuniLah aku dnn saudnraku

dan masukkanlnh knmi lee dalam rahmat-Mu, dan

Engkau adalah Maha Penyayang di antara para

P ary q ang. "' (al-A'raaf: 150- 15 1)

Musa kembali kepada kaumnya dengan hati
yang sangat marah. Emosi kemarahannya ini tam-
pak dalam perkataannya kepada kaumnya,'Along-
lrnh burukny a perbuatnn y ang Immu lerj almn sendnh
fupergianku! Apalwh lamu hmdnk mm"dnhului janji
Tith.anmu ?"Iuga tampak dalam tindakannya meme
gang rambut kepala saudaranya dan menariknya
dengan kasar, 'Dan ia rnemegang rambut kepala

saudaranya (Harun) sambil menariknya ke arahnya. "
Adalah hak Musa untuk marah. Maka, tindakan

karena terkejut adalah keras, sedang perubahan
yang terjadi begitu jauh,

'... Alnnglcah burukny a p ubuatan y ang lmmu lwj akan

s esud.ah lep ergianku !.... "

Aku tinggalkan kamu dalam petunjuk. Tetapi,
kemudian kamu gantikan petunjuk itu dengan
kesesatan. Aku tinggalkan kamu dalam keadaan
beribadah kepada Allah. Tetapi, kemudian kamu
gantikan dengan menyembah patung anak sapi
yang dapat bersuara!

"... Apaknh kamu hendak mendahului janli Tuhan-

mu?..."

Yakni, apakah kamu minta disegerakan ke-
putusan dan siksa-Nya? Atau, apakah kamu minta
disegerakan realisasi janji.Nya sebelum wakhrnya?
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"... Musa pun melemparknn luh-luh (Taurat) itu dan
memegang rambut lepala saud.aranya (Harun) sambil
mennriknya lu arahnya.... "

Ini adalah gerakan yang menunjukkan emosi
kemarahan yang sangal Ilh-luh inilah yang berisi
kalimat-kalimatTuhannya. Musa tidak akan me-
lemparkannya kecuali karena emosi telah meng-
hilangkan kendali jiwanya Demikian juga ketika dia
memegang dan menarikkepala saudaranya. Pada-

hal, saudaranya yakni Harun ini adalah seorang
hambayang saleh dan baik.

Harun berusaha mengendalikan hati Musa de
ngan penuh kasih sayang sebagai saudara, agar
emosinya terkendali dan kemarahannya reda. Maka,
diterangkan kepadanya bagaimana posisinya wakfu
itu, bahwa dia sudah berusaha menasihati dan mem-
beri pehrnjuk kepada kaumnya,

"...Harun berkata, 'Hai anak ibuku, sesunguhnya
kaum ini telah rnenganggapku lemah dan hnmpir-
Immpir mnela membunuhku.... "

Di sini kita mengetahui bagaimana brutalnya
bani Israel dan betapa mereka tertarik unfuk me
nyembah patung anak sapi ihr. Sehingga, mereka
hendak membunuh Harun ketika Harun berusaha
menyadarkan dan mengembalikan mereka dari
kejahatan dan keterpurukan ini,

"...Hai armk ibuku.... "
Disebubrya Musa dengan panggilan yang lemah

lembut dan penuh kasih sayang.

"...Sesungguhnya kaum ini telnh mmganggapku lemah

dnn ha.mpir -hampir mereka membunuhku.... "
Harun memberikan penjelasan yang melukiskan

bagaimana sebenarnya posisi dirinya wakhr itu.

"...Sebab itu, janganlah kamu menjadikan musuh-
musuh gembira mrlilatku.... "

Di sini, Harun berusaha lagi melerai Musa de-

ngan rasa persaudaraan yang kiranya dapat mem-
bantu dan menolongnya. Pasalnya, di sana ada
musuh-musuh yang akan merasa gembira kalau
kedua bersaudara ini malah bertengkar sendiri!

"...Dan janganlah kamu masukkan aku lce dalam
golnngan lrang-nrang yang alim...."(al-lfraaf: 150)

Kaum yang zalim dan kafir terhadap Tuhannya
Yang Mahabenar. Maka, aku tidak sesat dan tidak
kafirbersama mereka, aku berlepas diri darimereka!

Pada waktu itu redalah emosi Musa di hadapan
ucapan perdamaian dan penjelasan Harun ini.

Kemudian ia menghadapkan diri kepadaTuhan-
nya, memohon ampun unfuk dirinya dan untuk
saudaranya. Juga memohon rahmat kepada Yang
Maha Penyayang di antara para penyayang.

Di sini, datanglah keputusan yangjelas dari orang
yang dikendalikan oleh Yang Mahasuci! Bersambung-
lah kalam Allah yang diceritakan oleh Al-Qur'anul-
Karim dengan perkataan hamba-Nya, Musa, de-
ngan serasi yang diulang-ulang dalam Al-Qur'an,

i4,3 a. 6b "& r*|4i UV\ uii::,Y

t rtt & tj15\ 6 r a:K' t; \i'9: tt ;i
'e4j\L-1:jJt1uGx'n\ j$;*+A41$+

&:-;:;itti+;
"Sesungguhny a orang- orang y ang menj adikan annk
lembu (sebagai sembah"annya) lulnk alan menimpa
merekn kemurlann dari Tuhnn mercl@ dnn luhinaan
dalnm kehidupan di dunin. Demikinnlah Kami mem-

bni balasan lupadn orang-orang yang membuat-buat
leebohnngan. Orang-orang y ang mmgerj aknn kejalnnn,
kemudian bntnbat sesudnh itu dan bnimnn; saungquh-
nya Tulnn lamu, sesudnh tobat yang disatai drngan
imnnitu adakthMahn Pengampun kgi Mahn Penya-

y ang. " (aI- Nraatz 152- 153)

Ini adalah ketetapan dan ancaman. Sesungguh-
nya orang-orang yang menjadikan anak lembu
sebagai sembahannya akan ditimpa kemurkaan
dariTuhan mereka dan kehinaan di dalam kehidup
an dunia. Hal itu sejalan dengan kaidah yang abadi
bahwa orang-orang yang melakukan keburukan
kemudian mereka bertobat, niscaya Allah akan
mengampuni mereka karena kasih sayang-Nya.

Kalau begitu, maka sesungguhnyaAllah sudah
mengetahui bahwa orangorang yang menjadikan
pahrng anak sapi sebagai sembahan itu tidak akan
bertobat secara berkesinambungan. Juga mengeta-
hui bahwa mereka akan melakukan sesuafu yang
mengeluarkan mereka dari kaidah tersebut

Ternyata memang demikianlah adanya. Bani
Israel melakukan dosa sesudah melakukan dosa.
Namun, Allah masih bersabar terhadap mereka.
Sehingga, sampailah mereka mendapatkan kemur-
kaan yang abadi dan terakhir,

"...Demikianlnh Knmi membrri balasan lupadn orang-

orang y ang membuat-buat lubohongan.... "
Semua orang yang membuat-buat kebohongan,

hingga hari pembalasan, maka balasan itu ber-
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ulang-ulang. Pembalasan tersebut berulang setiap
kali berulang tindakan membuaLbuat kebohongan
terhadap Allah, yang dilakukan oleh Bani Israel
maupun yang lainnya.

JanjiAllah adalah benar, tidak mungkin cidera.
Dia telah menetapkan kemurkaan dan kehinaan
atas orang{rang yang menjadikan pahrng anak sapi
sebagai sembahan. Dan yang terakhir dari apayang
ditetapkan Allah atas mereka ialah Dia akan mem-
bangkitkan orang-orang unfuk menimpakan azab
yang seburuk-buruknya kepada mereka hingga
hari kiamal Apabila terlihat pada suatu masa dalam
sejarah bahwa mereka melakukan kezaliman di
muka bumi dan berbuat ariayaterhadap bangsa-
bangsa lain, atau sebagaimana yang dalam Talmud
mereka sebut "Goyim", maka hal ini tidaklah ber-
tentangan dengan ancaman dan ketetapan Allah
kepada mereka.

Mereka dengan sifat-sifat dan perbuatan-per-
buatannya ini menabung kebencian di dalam hati
manusia. Juga mempersiapkan persediaan yang
berupa kemurkaan dan kebencian yang dapat meng-
hancurkan mereka. Sesungguhnya mereka dapat
melakukan penganiayaan kepada manusia di Pales
tina, misalnya. Karena, manusia itu tidak melaksana-
kan agama dengan baik, tidak mau kembali kepada
Islam dalam arti katayang sebenarnya. Sesungguh-
nya mereka berpisah dan bersatu di bawah panji.
panji kebangsaan, dan tidak bersahr di bawah panji-
panji akidah Islam! Karena itu, mereka selalu gagal
dan kecewa, lalu dimakan oleh bani Israel.

Akan tetapi, kondisi ini tidak selamanya! Ini
hanya terjadi ketika mereka kehilangan senjata
tauhid, tidak mengikuti satu manhaj, dan tidak
berada di bawah satu bendera. Padahal, dengan
senjata tauhid, satt manhaj, dan satu bendera ini
mereka pernah mendapat kemenangan selama
seribu tahun. Maka, dengan begifu pula mereka
akan mendapatkan kemenangan. Tanpa semua itu
mereka akan dikalahkan!

Ini adalah masa ketidaksadaran terhadap racun
yang diembuskan oleh kaum Yahudi dan kaum Salib
ke dalam fubuh umatlslam. Namun, merekajagaterus
racun itu dengan undang-undang dan perah:ranyang
merekategakkan di negeri "Islam" ini. Akantetapi,
semua ini tidak akan kekal. Kelak akan datang ke
sadaran dari ketidaksadaran ini. Kaum muslimin
belakangan akan kembali memegang senjata kaum
muslimintempo dulu. Siapatahupada suatu hari akan
bangkit kesadaran semua manusia unhrk menghadapi
kezaliman kaum Yahudi! Sehingga, terealisasilah

ancaman Allah kepada mereka, dan kembalilah
mereka kepada kehinaan yang telah ditetapkan
Allah atas mereka. Kalau bukan semua manusia
yang bangkil maka akan bangkitlah kaum muslimin
yang akan datang. Demikianlah keyakinan kami!

| **'F

Ketika Kemarahan Musa Reda
Ini merupakan jeda atau tenggangwaktu untuk

memberi komentar bagaimana selanjubrya kondisi
orang-orang yang menjadikan pafung anak sapi
sebagai sembahan dan membuat-buat kebohongan
terhadapAllah. Semua ini akan diganbarkan dalam
pemandangan berikutnya secara lengkap.

Jju"-lis$it;;;&K.6j
g6 j5i:tr);3t-iY-"a;:;,sii,(#a

"Sesudnh amnrah Musa mtnj adi reda, lalu diambilnya
(lembali) lnuh-huh (Taurat) itu. Dalnm tulisannya
terdnpat petunjuk dan rahmnt untuk orang- nrarrg I atlg
takut leepadn Tuhnnnya." (al-A'raaf: 154)

Al-Qur' an mempersonifikasikan kernarahan se
akan-akan ia makhluk hidup. Seakan-akan ke-
marahan itu berkuasa atas Musa, mendorong dan
menggerakkannya. Sehingga, ketika ia "reda" dari
Musa, dan meninggalkan Musa kepada kondisinya
sendiri, kembalilah Musa kepada dirinya sendiri.
lalu, ia mengambil luh-luh yang tadi dilemparkan-
nya karena dorongan dan kekuasaan kemaratran ifu
atas dirinya.

KemudianAl-Qur'an menegaskan lagi bahwa di
dalam alwah 'luh-luh' ini terdapat petunjulq dan
rahmat, bagi orang yang takut kepada Tuhannya.
[-alu, hati mereka terbuka dan meraih rahmat itu.
Petunjuk ihr sendiri adalah rahmat Maka, tidak ada
yang lebih celaka daripada hati yang sesat, yang
tidak memperoleh cahaya. Tidak ada yang lebih
sengsara daripada roh yang kebingungan yang
tidak mendapatkan petunjuk dan tidak memperoleh
keyakinan. Rasa takut kepada Allah inilah yang
membuka hati untuk mendapatkan petunjuk, me
nyadarkannya dari kelalaian, dan mempersiap
kannya untuk merespon dan berlaku lurus.

Allah adalah Pencipta hati ini. Dia pula yang
menetapkan hakikat ini. Siapakah gerangan yang
lebih mengetahui tentang hati manusia daripada
Tuhan semesta alam?
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Musa Bersama Tt{uh Puluh Orang
dari Kaumnya

Kisah pun berlanjut, tiba-tibakitaberada di depan

pemandangan yang baru , pemandangan ludua bel"as.

Pemandangan Musa bersama tujuh puluh orang dari

kaumnya yang dipilih unhrk menghadap Tuhannya,

ii8-6'r'*.<rX-u6tr;i6i'38r,

't;crG-t-frr;rr6fi4;a7a;"+{'
6i;tio:.:^Gcliz+6o;J.E6$S
6G)i?,6 J.a -ol'iJ6 jf;fi.i^

<,3,li:'Fi-t4trH\3i6,Ku'*s
3;$.tfit&t'Uir*ag:uir",;41i
;1^r,gr*,{r3i-eli<i)W\J;4i
&+:o.efii\rilr-,*''l,i;r;;$ic
ryi"43*i;r\4;-;e=n6
s( 6i'Jr:,i ii #A-W A;{ qfr1
\#6:r63iti6'+tF;(<zi6'4;
&t;y:,&4ii1.ii"ii:)r

"Musa memilih tujuh puluh orang dari knumnya untuk
(memohonknn tobat kepada Kami) pada waktu yang

telnh Kami tentuknn. Maka, ketilu muekn digoncang

gempa bumi, Musa berkata, 'Ya Tuhanku, kalau
-Engkau 

ke hendaki, tentulah Engkau membinnsakan

meieka dan aku sebelum ini. Apaknh Engknu mem-

binasakan kttmi karena perbuatan zrang-zrang yang

kurangaknl di antnra knmi? Itu hnnyal"ah coba'an dnri-

Mu. Engkau sesatkan dengan cobaan itu siapa yang

Engkau-kehendaki dan Engknu beri petunjuk kepada

siapa yang Engkau kehendaki. Engkaul"ah Ygng me-

mimpin kami, mnlu ampunil"ah lumi dnn b nil"ah knmi

rahmat. Engkaulah Pemberi ampun yang sebaik-

baiknya.'Titapkanlnh untuk kami kebajiknn di dunia

ini dnn di akhirat. Suungguhnya kami kembali (ber-

tobat) kepada-Mu. Allnh berfrman, 'Silesa-Ku akan

Kutimpakan kepada siapa yang Aku luhendaki dan

rahmat-Ku meliputi segala sesuatu. Malca, akan Aku
tetnplmn rahmnt- Ku untuk orang-nrang y ang b srtnltua,

yatlg menunoiknn alat dnn nrang-nrang yang beriman

kepada ayaheyat Kami.' (Yaitu) zrang-zrang yang

mengikut Rnsul, Nabi yang ummi yang (namarrya)

merekn dapati tertulis di dalnm Taurat dan lrtiil yang

ada di siii mereka. (Nabil lang menyuruh mereka

mengerjalun yang mnleruf dan melarang merekn dari
mengerj aknn y ang munglmr. Mmghalnil(nn bagi merela

segaln y ang baik dnn mmghmamknn bogi mnela segaln

yang buruk. Membuang dari mereka beban-beban d.an

belmgqu bebnggu yang adn pada muelw. Makn, orang-

orang yang beriman kepadanya, memuliakannya,
menolongnya, dan mengikuti cahaya terang yang

diturunkan kepadanya (AI-Qf an). Mereka itulah
nrang-orang y ing beiuntung.' (al-.Nraaf: L55-157)

Ada bermacam-macam riwayat mengenai sebab

ditetapkannya waktu untuk bertemu Tuhan itu.

Boleh jadi untuk menyatakan tobat dan meminta-

kan ampunan bagi bani Israel dari kekufuran dan

dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Di dalam

surah al-Baqarah diterangkan bahwa penebusan

dosa yang diwajibkan atas bani Israel itu adalah

dengan membunuh diri mereka. Caranya, orang
yang taat membunuh orang yang telah berbuat
maksiat. Hal itu mereka laksanakan sehingga Allah
mengizinkan mereka unfuk menghentikannya dan

diterima-Nya kafa:at mereka.

Ketujuh puluh orang ini adalah tokoh-tokoh dan

orang{rang baik mereka, atau sebagai perwakilan

mereka. Maka, redaksi kalimal' Dan Musa memilih

tujuh puluh orang dari laumnya untuk (memohonkan

tobat kepada Kami) pada waktu yang telah Kami
tentukan", menjadikarr mereka sebagai pengganti

(mewakili) bani Israel secara keseluruhan.
Di samping ihr, apakahyang pernahterjadipada

orang-orang pilihan ini? Mereka pernah ditimpa
peristiwa dengan suara yang menggelegar (gempa

atau petir) hingga pingsan. Pasalnya, mereka-
sebagaimana diceritakan dalam surah lain-meminta
kepada Musa agar mereka dapat melihat Allah
secara transparan. Dengan demikian, mereka dapat

membenarkan Musa mengenai kewajiban-ke-
wajiban yang dibawanya dalam alwah 'kepingan-

kepingan papan'.1

1 I)i sini ti,lak disebutkan nash tenrang sebab disambarnya halilintar itu. Akan tetapi, kisah ini disebutkan misalnya dalam surah al-Baqarah'

"l)an (ingatlaD. hetiha hamu berhata,'Hai Musa, hami tidah ahan beiman kepadamu sebelum kami melihat Allah denganterang.'Karena itu, kamu
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Peristiwa ini menjadi saksi mengenai karakter
bani Israel yang meliputi orang baik-baik mereka
dan orang-orang yang jahat. Tidak ada perbedaan
di antara mereka dalam hal ini kecuali sedikit saja.
Dan yang sangat mengherankan ialah mereka
mengucapkan perkataan ini Gninta dapat melihat
Allah secara fransparan) padahal mereka dalam
suasana sedang menjalankan pertobatan dan meminta
ampun.

Musa a.s. menghadapkan diri kepada Tuhannya,
merajuk kepada-Nya, meminta ampunan dan
rahmat, menyatakan kefundukan dan mengakui
kekuasaan Allah,

"...Maka lutilw merekn digoncanggempa bumi, Musa
berkata, 'Ya Tuhanku, kalau Engkau kehendaki,
tentulah Engkau membinasakan mereka dan aku
sebelum ini...."'

Ini adalah penyerahan mutlak kepada kekuasaan
yang muflak sebelum dan sesudah semua ifu . Musa
menyatakan hal ini sebelum menyampaikan per-
mohonannya kepadaTuhannya supaya meredakan
kemurkaan-Nya dari kaumnya. Permohonannya
dimaksudkan agar menjauhkan mereka dari coba-
an, dan tidak membinasakan mereka karena tindak-
an orang{rang yang kurang akal di antara mereka,

"...Apakah Engkau membinasakan kami karena
perbuatan zrang-orang yang kurang akal di antara
knmi?..."

Harapan ini dikemukakan dengan kalimattanya,
untuk mengintensitaskan permohonannya agar
dijauhkan dari kebinasaan. Yakni, 'YaTuhan, sesung-
guhnya jauh sekali rahmat-Mu hingga menyebab-
kan Engkau membinasakan kami karena perbuatan
orang-orang yang kurang akal di antara kami."

"...Itu hanyalah cobaan dari-Mu. Engkau sesatknn
dengan cobaan itu siapa yang Engkau lehmdnki dnn
Engkau beri petunjuk kepada siapa yang Engkau
lcehendaki,..."

Musa a.s. menyatakan pengetahuannya terhadap
sifat sesuatu yang terjadi itu. Ia mengerti bahwa itu
adalah cobaan dan ujian belaka. Maka, Musa tidak
pernah lupa kepada kehendak dan perbuatanTuhan-
nya sebagaimana halnya orang-orang yang lalai.
Inilah kondisi setiap cobaan. Yaitu, Allah memberi
petunjuk dengannya kepada orang-orang yang

mengerti tabiat peristiwa itu. Juga yang mengetahui
bahwa itu adalah cobaan dan ujian dari Tuhan
mereka yang harus mereka lalui dengan sehat dan
penuh pengertian. Allah sesatkan dengan cobaan
itu orang-orang yang tidak mengerti hakikat ini.
Juga yang melewatinya dengan begitu saja, dan
kehrar darinya dalam keadaan tersesat.

Musa a.s. menyampaikan prinsip sebagai peng-
antar untuk memohon pertolongur kepada Allah di
dalam mengarungi ujian ini,

"...Englmul.ah y ang memimpin kami.... "
IGrena itu, berikanlah bantuan dan pertolongan-

Mu kepada kami untuk menghadapi ujian-Mu ini
serta mendapatkan ampunan dan rahmat-Mu,
"...Maka, ampunilah knrni dan berilah knmi rahm.at,

dnn Englnulah Panbni ampun yang sebaik-baiJorya.... "
(al-A'raaf: 155)

"...Tinplrnnl"ah untuk knmi lubajiknn di dunia ini dnn
di akhirat. Sesunguhnya kami kembali (bertobat)
lupadn-Mu.... " (al-,{,raaf: 156)

Kami kembali kepada-Mu, kami berlindung di
bawah perlindungan-Mu, dan kami memohon per-
tolongan-Mu.

Demikianlah Musa a.s. mengajukan permohon-
an ampunan dan rahmal dengan menyerahkan diri
kepada Allah dan mengakui hikmah cobaan-Nya.
Dia mengakhiri permohonannya dengan menyata-
kan kembali kepada Allah dan berlindung di bawah
lindungan-Nya.'Maka, doa Musa ini merupakan
contoh mengenai adab atau sopan sanfun seorang
hamba yang saleh kepadaTuhan Yang Mahamulia.
Juga merupakan contoh adab bagaimana memulai
dan mengakhiri doa.

Kemudian datanglah jawaban kepada Musa,

"...Allah berfirman,'Siksa-Ku akan Kutimpakan
kepada siapa yang Aku kehendaki dan rahmat-Ku
meliputi segaln sesuatu.... "'

Suatu ketetapan tentang kehendakyang mutlak,
yang membuat peraturan secara bebas dan
memberlakukannya secara bebas, meskipun tidak
memberlakukannya kecuali dengan adil dan benar.
Itu pun dengan kehendak-Nya pula. Karena, adil
merupakan salah satu sifat Allah Yang Mahaluhur.
Sifat itu tidak pernah berganti di dalam menjalan-
kan semua kehendak-Nya, karena demikianlah

d*ambar hnlilinlar, sedang kamu menyaksikannya Setelah ilu Kami bangkitkan knmu sesudah kamu mati, supala kamu bngukur." (al-Baqarah: 55-56I.
Tampaknya peristiwa inilah yang dimaksudkan di sini, karena tidak ada peristiwa lain bagi bani Israel bersama Musa.
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yang dikehendaki-Nya. Maka, siksaan itu akan

ditimpakan kepada orang yang menurut-Nya layak

mendapatkan siksa. Dengan demikian, berlakulah
kehendak-Nya.

Adapun rahmat-Nya, maka ia meliputi segala se
suafu. Mengenai orang yang menurut-Nya layak
mendapatkannya, maka berlaku pulalah kehendak-
Nya. Tidak pernah dan tidak akan pernah kehen-

dak Allah menilnpakan azab atau memberikan
rahmat secara kebehrlan. Mahasuci dan Mahatinggi
Allah setingsi-tingginya dari yang demikian itu.

Islam Sebagai Rahmat yang Meliputi Segata
Sesuatu

Sesudah menetapkan kaidah ini, Allah menunjuk-
kan kepida Nabi Musa sebagian dari perkaragaib
yang akan datang. Yaitu, memberitahukan kepada-

nya mengenai berita ten[ang agama terakhiryang
Allah akan menetapkan rahmat-Nya untuk agama

ini, yang meliputi segala sesuahr. Allah mengungkap
kan dengan menggunakan ungkapan yang menjadi.
kan rahmat-Nya lebih luas daripada alam semesta
yang diciptakan-Nya, dan tidak diketahui batasnya
oleh manusia. Wahai, rahmatyang tidak diketahui
batas dan jangkauannya kecuali olehAllah!

"...Makn, aknn Aku tetapknn rahm.at- Ku untuk orang-

zrang yang bertakwa, yang menunaikan zakat dan

zrang-rrang yang beriman kepada ayat-ayat Kami.
(Yaitu) lrang-zrang yang mengikut Rnsul, Nabi yang

ummi yang (namnnya) mereka dttpati tertulis di dttlnm

Taurat dan Injil yang ada di sisi merekn. (Nabi) yang

menyuruh mereka mengerjakan yang makruf dan

melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar.

Menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan

mengh^aramkan bagi merekn segala yang buruk. Mem-

buang dari merekn beban-beban dan belenggu-belenggu

yang ada pada merekn. Makt, zrang lrang yang ber'

iman lcepadany a, memuliaknnnya, menolongny a, d.an

mengikuti cahaya terang yang dituranknn kepad"anya

(Al-Qi an), mereka itulah orang-zrang yang ber-

untung. " (al-'{raaf: I 5 6- 157 )

Sungguh ini berita besar yang memberikan
kesaksian bahwa bani Israel telah diberi informasi
secara meyakinkan sejak waktu yang jauh akan
datangnya seorang Nabi yang ummi Outa hurufl,
sesudah nabi mereka Musa a.s. dan Isa a.s. Tblah

datang kepada mereka informasi yang meyakinkan
tentang akan diutusnya Nabi itu, sifat-sifatnya,

mnnhnj nsalalny a dan keistimewaan-keistimewaan
agamanya.

Maka, "Nabi yang ummi" itu akan menyuruh
manusia berbuatyang makruf dan melarang mereka
dari mengerjakan perbuatan yang mungkar. Beliau
menghalalkan untuk mereka yang baik-baik dan
mengharamkan atps mereka segala yang buruk.
Beliau akan membuang dari orang-orang bani
Israel yang beriman kepadanya beban-beban berat
dan belenggu-belenggu yang Allah mengetahui
bahwa beban-beban ini akan diwajibkan atas mereka
karena kemaksiatan mereka. Maka, Nabi yang
ummi ini akan membuang beban-beban itu dari
mereka yang beriman kepada dirinya.

Para pengikut Nabi ini bertakwa kepadaTuhan-
nya, mengeluarkan zakatharta mereka, dan ber-
iman kepada ayat-ayat Allah. Datang pula berita
yang meyakinkan kepada mereka bahwa orang-
orang yang beriman kepada Nabi yang ummi ini,
memuliakan dan menghormatinya, mendukung
dan menolongnya, dan mengikuti cahaya petunjuk
yang dibawanya, maka', 'Merekn itul.ah orang-orang

yang beruntung."
Dengan informasi dini kepada bani Israel itu

melalui Musa a.s., Allah menyingkapkan tentang
masa depan agama-Nya, tentang pengibar panji.
panjinya, tentang jalan hidup para pengikubrya, dan

tentang ketetapan rahmat-Nya. Jadi, tidak ada

alasan bagi pengikut agama-agama terdahulu se-

sudah adanya penyampaian berita yang meyakin-
kan ini.

Berita yang meyakinkan dari Rnbbul Alamin
kepada Musa ketika ia bersama tujuh puluh orang
pilihan dari kaumnya memohon tobat dan ampunan
kepada Tuhannya pada waktu yang ditentukan ini,
juga menyingkapkan betapa jauhnya kejahatan bani
Israel di dalam menyikapi Nabi yang ummi dan
agama yang dibawanya. Padahal, agama ini me-
ringankan beban mereka dan memberi kemudahan
kepada mereka. Di samping memberikan kabar
gembira kepada orangorang yang beriman bahwa
mereka akan berunfung.

Kejahatan itu merekalakukan dengan sadardan
jelas. Kejahatan yang mereka tidak pernah meng-
abaikan tenaga. Sejarah telah mencatat bahwa bani
Israel adalah makhluk yang paling getol meng-
halang-halangi Nabi dan agama yang dibawanya.
Kaum Yahudilah yang berada di garis depan, dan

kaum Salib di belakang. Peperanganyang mereka
lancarkan terhadap Nabi dan pengikut agamanya
adalah peperangan yang buruk, penuh tipu daya,
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hina, dan keras. Mereka terus saja melakukannya
dengan tiada henti-hentinya.

Orang yang hanya mengkaji apa yang dicerita-
kan oleh A1-Qur'anul-Karim (al-Baqarah, Ali Imran,
an-Nisaa', dan al-Maa'idah) mengenai serangan
kaum Ahli Kitab terhadap Islam dan kaum mus-
limin, niscaya akan mengetahui betapa luas dan
panjangnya medan peperangan yang keras yang
mereka lancarkan terhadap agama Islam. Orang
yang mempelajari sejarah sesudah membaca Al-
Qur' an sejak diproklamirkannya Islam di Madinah
hingga sekarang, niscaya juga akan mengetahui
betapa getolnya usaha mereka untuk menghalangi
agama Islam dan menghapuskannya dari dunia ini.

I{aurn Zionis dan Salibis pada zaman modern ini
semakin meningkatkan dan melipatgandakan se
rangan dan tipu dayanya melebihi yang mereka
lakukan pada abad-abad yang lampau. Pada walitu
sekarang ini juga mereka berusaha melenyapkan
Islam secara total. Mereka mengira bahwa mereka
sedang memasuki peperangan terakhir yang me-
nentukan. Oleh karena ifu, mereka memperguna-
kan semua cara dan sarana yang sudah pernah
mereka coba pada abad-abad yang lalu. Ditambah
lagi dengan cara dan sarana-sarana yang baru.

Pada waktu yang sama ada orang-orang yang
mengaku muslim tetapi dengan mudah bekerja
sama dengan pemeluk-pemeluk agama lain meng-
hadapi materialisme dan ateisme! Mereka bekerja
sama dengan pemeluk-pemeluk agama lain yang
membantai kaum muslimin di semua tempat. Juga
bekerja sama dengan yang melancarkan Perang
Salib yang kejam terhadap mereka dan melakukan
peradilan darah diAndalusia. Bentuk kerja samanya
bisa secara langsung di negara-negarajajahan di
Asia dan Afrika- Atau, melalui perahran dan hukum-
hukumyang mereka berlakukan di negara-negara
(yang sudah merdeka) , unhrk menggantikan Islam
dan akidahnya dengan sekularisme.

Bukan hanya itu. Mereka melakukan perusakan
moral agar manusia bermoral binatang sebagai-
mana yang mereka terapkan dalam pergaulan se-
bagian mereka terhadap sebagian yang lain atas
nama "kebebasan". Mereka juga merusak fiqih
Islam. Untuk itu kaum orientalis mengadakan ber-
bagai konferensi dan pertemuan bagaimana cara-
nya untuk menghalalkan riba, kebebasan seks, dan
segala sesuatu yang diharamkan Islam!

Sungguh ini merupakan peperangan sengit yang
dilancarkan olehAhli Kitab terhadap agama Islam
ini. Yakni, agamayang telah diinformasikan kepada

mereka dan anak cucu mereka sejak masa yang
jauh. Akan tetapi, mereka menerima dan me-
nyambutnya dengan sambutan yang hina, buruk,
dan keras kepala!

Sisipan: Info#asi Dini tentang Dakwah
Rasulullah

Sebelum berlanjut kepada pemandangan baru
dari pemandangan-pemandangan kisah ini, Al-
Qur'an berhenti pada penyampaian informasi dini.
Yakni, dengan menghadapkan titah kepada Nabi
saw. dan memerintahkan beliau agarmengumum-
kan dakwahnya kepada seluruh manusia, sebagai
pembenaran terhadap janji Allah terdahulu,

c5iL4"&,\yfit3;:;L.J€titii.u-3

* ",a:;i fii "d;i tt +iial i)9:1
4t-ti-sit'€'li';lili"4\W6
$ <,r;s HJA tj,ji5 -{,r43
"Katalunlah, 'Hai manusia, sesungguhnya aku adalalt
utusan Allah lcepadamu semua, yaitu All.ah yang
mempunyai kerajaan langit dan bumi. Tidak ada
Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia, Yang
menghidupkan dan mematikan. Maka, bnimanlah
lmmu lrnpadn Alkh dan Rasul-Nya, Nabi yang ummi
yang beriman fupada Allah dan lupada kalimat-
kalimat- Nya (kinb-kinb-Nya). Ikutilnh din supaya
lrnmu menLapat petunj uk."' (al-A'raaf: 158)

Ini adalah risalah terakhir, risalah yang komplit
dan universal-bukan hanya unfuk kaum, bangsa,
negeri, dan generasi tertentu saja. Risalah-risalah
sebelumnya adalah risalah-risalah lokal, regional,
dan temporal untuk waktu tertentu. Yaitu, waktu
antma dua orang rasul. Kemanusiaan melangkah
mengikuti petunjuk risalah-risalah ini dengan
langkah-langkah yang terbatas, sebagai tahapan
untuk menuju risalah terakhir.

Setiap risalah melakukan penyesuaian dan
penyelarasan di dalam syariahnya sesuai dengan
perkembangan manusia. Sehingga, setelah datang
risalah terakhir, maka ia datang dalam bentuk yang
lengkap pokok-pokoknya. Cabangcabangnya selalu
berkembang dalam penerapannya. Ia datang unfuk
semua manusia, karena sesudahnya tidak ada lagi
risalah-risalah bagi bangsa dan generasi mana pun
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di semua tempat. Ia juga datang sesuai dengan
fitrah semua manusia.

Oleh karena itu, risalah ini dibawa oleh Nabi
yang ummi yang fikahnya jernih-sebagaimana
keluar dari tangan Allah. Ia belum terkontaminasi
(tercemar) oleh sesuatu pun kecuali pengajaran

Allah. Juga belum tercemar oleh ajaran-ajaran bumi
dan pemikiran manusia! Nabi ini ditugasi membawa
risalah fitrah kepada fibah semua manusia,

"Katnkanlnh, 'Hai m.anusia, sesungguhnya aku odal"oh

utusan Allnh fupadamu semua.... "'

Ayat yang di dalamnya Rasulullah diperintahkan
untuk menghadapi semua manusia dengan
risalahnya, adalah ayat Makkiah dalam surah
Makkiah. Ayat ini dihadapkan kepada orang-orang
Ahli Kitab yang suka mengada-adakan kebohongan
terhadapnya. Kaum Ahli Kitab itu beranggapan
bahwa Nabi Muhammad belum pernah terbetik di
dalam hatinya ketika berada di Mekah untuk
mengarahkan pandangannya dengan risalahnya
kepada selain penduduk Mekah. Menurut mereka,
beliau baru mulai memikirkan bagaimana menyam-
paikannya kepada kaum Quraisy, bangsaArab, Ahli
Kitab, lalu kepada bangsa-bangsa yang ada di luar
Jazirah Arab. Semua itu setelah tertarik unhrk men-
dapatkan keuntungan yang dipicu oleh berbagai
kondisi.

Anggapan ini tidak lain hanyalah kebohongan
sebagai buntut peperangan yang mereka lancarkan
tempo dulu terhadap agama ini beserta pemeluk-

nya. Peperangan yang terus saja melakukan laku-
kan hingga kini dan nanti.

Sebenarnya bencana yang besar itu bukan
karena kaumAhli Kitab melancarkan tipu dayanya
terhadap agama Islam dan pemeluknya. Juga bukan
karena kaum "orientalis" yang menulis kebohong-
an-kebohongan ini untuk menyerang Islam dan
pemeluknya. Namun, bencana terbesar ialah banyak-
nya orang yang masih sederhana pemikirannya dan
menisbatkan dirinya sebagai orang muslim, tetapi
mereka teperdaya. Juga menjadikiur orang-orang
yang suka membuat-buat dusta atas nabi dan
agamanya serta memerangi mereka dan akidah
mereka sebagai gurunya.

Mereka terima saja agama ini dari "guru-guru"
mereka yang orientalis itu. Mereka mengambil
dukungan dari apa yang ditulis para orientalis itu
tentang sejarah dan hakikat agama ini. Kemudian
orang-orang bersahaja ini beranggapan bahwa para

orientalis itu adalah kaum "terpelajar, berperadaban"!

Kita kembali kepada konteks Al-Qur'an setelah
memberikan tugas kepada Rasulullah unfuk mem-
proklamirkan risalahnya kepada semua manusia.
Maka, kita dapati di antara tugasnya ialah me-
ngenalkan semua manusia kepadaTuhan mereka
Yang Mahabenar lagi Mahasuci,

"...Yaitu, Allah yang mempunyai kerajaan kngit dnn
bumi. Tidak ada Tuhnn (yang bnhak disembah) selain
Dia, Yang menghidupkan dan mematikan...."

Sesungguhnya Nabi Muhammad adalah rasul
bagi semua manusia, dari Tuhan mereka yang
memiliki seluruh semesta ini yang mereka ter-
masuk di dalamnya. Hanya Dia sendiri yang me-
mllJl.<t uluhiyahkNena semuanya adalah hamba
bagi-Nya. Dan Yang tampak jelas kekuasaan-Nya
dan ketuhanan-Nya, bahwa DiaYang menghidup
kan dan mematikan.

Tuhan Yang menguasai seluruh wujud semesta,
Yang memiliki hak uluhiyyahatas semua makhluk,
dan berkuasa terhadap kehidupan dan kematian
semua manusia. Dialah yang berhak agar semua
manusia beragama dengan agama-Nya, yang
disampaikan Rasul-Nya kepada mereka. Rasul yang
memperkenalkan kepada manusia tentang hakikat
Tuhan mereka, supaya ubudiah mereka kepada
Allah dan ketaatan mereka kepada Rasul-Nya
didasarkan pada pengenalannya itu,

".,Maka, berimanlah knmu kepada Allnh dan Rnsul-
Ny a, Nabi y ang ummi y ang b nimnn kepada Allnh dan
lupada lulimat-fuilimnt- Nya (kitab-kitab-Nya), dnn
ikutilah dia supaya knmu mendapat petunjuk." (aI-
,{raaf: 158)

Seruan akhir dalam komentar ini mengandung
beberapa isyarat halus yang sepatutnya kita berdiri
beberapa wakhr di hadapannya.
1. Pertama-tama ia mengandung perintah unfuk

beriman kepadaAllah dan Rasul-Nya. Yaitu, apa
yang dikandung oleh persaksian bahwa tidak
ada tuhan kecuali Allah dan bahwa Nabi
Muhammad adalah utusan Allah, dalam bentuk
lain dari bentuk-bentuk kandungan yang tanpa
dengannya tidak akan ada iman dan Islam. Hal
itu karena perintah beriman kepada Allah ini
sudah disebutkan di dalam ayat yang memper-
kenalkan sifat-sifat Allah ta'ala dimuka, "Yaitu
Allnh Yang mempunyai kerajaan lnngit dan bumi.
Tidnk ada tuhan (y ang bnhnk disembah) selnin Dia,
Yang menghidupkan dan mematikan." Maka,
perintah beriman ini adalah perintah beriman
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kepada Allah yang sifat-sifat-Nya seperti ini,
sebagaimana sebelumnya juga sudah diperkenal-

kan risalah Nabi saw. kepada semua manusia.

2. Kandungan kedua, Nabi yang ummi ini beriman
kepadaAllah dan kalimaGkalimat-Nya. Di sam-
ping kejelasan yang demikian, isyarat ini juga

memiliki kedudukan dan nilai tersendiri. Maka,
dakwah itu harus didahului dengankeimanan si
juru dakwah kepada apayang didakwahkannya,
kejelasannya di dalam hatinya, dan keyakinan-
nya kepadanya. Oleh karena itu, disebutkanlah
sifut Nabi yang diuhrs kepada semua manusia ini
bahwa dia "beriman kepada Allah dan kepada

lealimnh kalimat- Ny a (kitab-kinb - Nya) ". lni pula-

lah yang beliau dalnvahkan kepada manusia itu
sendiri.

3. Terakhir, mengisyaratkan konsekuensi iman
yang diserukannya kepada manusia. Yaitu,
mengikuti apa yang diperintahkan dan disyariat-
kannya, dan mengikuti sunnah dan amalannya.
Inilah yang ditetapkan Allah dalam firman-Nya,
"Dan ikutil,ah dia supaya lamu mendnpat petunj uk "

Maka, tidak ada harapan bagi manusia untuk
mendapatkan petunjuk kecuali dengan mengikuti
apa yang diserukan Rasulullah. Tidak cukup
beriman dalam hati saja melainkan diikuti dengan
amal... dan inilah Islam....

Agama ini menyatakan tabiat dan hakikatnya
dalam setiap kesempatan. Ia bukan semata-mata
akidah yang tertanam dalam hati, dan bukan pula
sekadar syiar dan lambang. Tetapi, Islam ialah
mengikuti Rasulullah pada apa yang disampai-
kannya dan Tuhannya, serta apa yang disyariatkan
dan disunnahkannya. Rasulullah tidak hanya me
merintahkan manusia supaya beriman kepada
Allah dan Rasul-Nya saja. Juga tidak hanya meme
rintahkan mereka supaya melakukan syiar-syiar
ta'abbudiy ah saja. Akan tetapi, beliau menyampai-
kan syariah Allah kepada mereka melalui ucapan
dan perbuatan beliau.

Tidak ada harapan bagi manusia untuk men-
dapatkan petunjuk kecuali dengan mengikuti
semua ini. Maka, inilah agama Allah. Tidak ada

bentuk lain bagi agama ini kecuali bentuk yang
diisyaratkan oleh isyarat ini, "Dan ikutilah dia
supaya knmu mendnpat petunjuk", setelah diperintah-
kannya beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Se-

andainya perintah dalam agama ini cukup perintah
beriman saja, niscaya firman Allah, "Maka, ber-

imanlah ktmu kepada All"ah dan kepada Rnsul-Nya."

Sudah cukup!
Kemudian kisahnya dilanjutkan setelah terjadi.

nya gempa atau petir yang menyambar beberapa
orang lakiJaki bani Israel. Di sini tidak disebutkan
bagaimana keadaan mereka setelah Musa a.s.

memanjatkan doa kepada Allah itu. Namun, kita
mengetahui alur cerita ini dari surah-surah lain
bahwa Allah meirghidupkan kembali mereka se-

telah disambar petir itu. lalu, mereka kembali ke
pada kaum mereka dengan beriman.

Sebelum melanjutkan kisah dalam episode yang

baru, di sini ditetapkan tentang hakikatkaum Musa.
Maka, tidak semua mereka tersesat,

'Di antara laum Musa itu tndnpat suatu umat yang
memberi petunjuk (kepadn mnnusia) dengan hak dnn

dengan yng hnk itulnh mnelw mmj alnnlan luadilnn. "
(al-A'raaf: 159)

Demikianlah keadaan me reka pada zaman Nabi
Musa a.s.. Ada segolongan dari mereka yang
memberi petunjuk kepada manusia dengan hak
memutuskan perkara dengan adil sesudah Nabi
Musa- Di antara mereka ada yang menerima risalah
Nabi yang ummi pada akhir zzrman dengan pene
rimaan yang baik dan penuh ketundukan. Karena,
mereka mengenal beliau dan risalahnya melalui
kitab Taurat yang ada di depan mereka tentang
akan diutusnya Rasulullah ini. Yang pertama kali
dari'mereka yang masuk Islam ialah seorang
sahabat agung Abdullah bin Salam r.a. yang sering
menghadapi kaum Yahudi pada masanya. Karena,
mereka memiliki Taurat yang menyebut-nyebut
Nabi yang ummi, dan memiliki beberapa syariat
yang dibenarkan oleh syariat Islam.

Setelah menetapkan hakikat itu, dilanjutkanlah
kisah tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi
setelah penyambaran petir ihr,
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"Mereka Kami bagi menjadi dua bel.as suku yang
mosing-masingnya bei umlnh besar dan Kami walryu-
kan kepada Musa ketika kaumnya meminta air
kepadanya, 'Pukullah batu itu dengan tongkatmu!'
Malrn, memancarlnh dnripadnnya duabeln mata air.
Sesungguhnya tiap-tiap suku mengetahui tempat
minum masing-masing. Kami naunglan awan di atas

merekn dan Knmi turunlwn leepada mereka mannn dnn
salua. (Kami bSrman) 'Maknnlah yang baik-baik
dai apa y ang teldhKnmi rezekilan lupadnmu.' Muela
tidak menganiaya Kami, tetapi mnelulah yang sel"alu

menganiay a dirtny a sendiri." (al-A'raaf: 160)

Ihrlah perlindungan Allah yang senantiasa me
naungi Musa dan kaumnya. Sebelumnya, mereka
melakukan kekafiran dan menyembah patung anak
sapi. Kemudian mereka menebus dosa mereka
sebagaimana yang diperintahkan Allah. Lalu, Allah
menerima tobat mereka. Sesudah mereka meminta
dapat melihat Allah dengan transparan, lalu mereka
ditimpa gempa (atau disambar petir). Kemudian
Allah mengabulkan doa Musa dengan menghidup
kan kembali mereka.

Tampak jelaslah pemeliharaan Allah kepada
mereka dengan rnengatur mereka dan mengelom-
pokkan mereka menjadi dua belas umat, yakni
kelompok besar. Masing-masing kelompok meng-
induk kepada seorang anak dari kefurunan nenek
moyang mereka Nabi Ya'qub, yaitu Israel, dan
nasab mereka terpelihara berdasarkan pembagian
suku ini,

".'Danmnekn Kami bagimenjadi dua belns sukuyang
masing-masing berj umlah besar.... "

Tampak pula pemeliharaan itu di dalam penen-

tuan mata air yang diminum oleh masing-masing
suku. Sehingga, yang sebagian tidak melanggar
sebagian yang lain.

"...Kami wahyukan kepada Musa ketika kaumnya
meminta air kepadanya, 'Pukullah batu itu dengan

tongkatmu !' Maka, me ma ncar lah dari p adany a dua
belns m"ata air. Saungguhnya tiap-tiap suku mengetahui

tempat minum masing-masing.... "

Juga tampak pemeliharaan tersebut dengan
dinaunginya mereka dengan awan dari terik mata-
hari padang pasir yang membakar, serta diturun-
kannya manna (sejenis madu lebah liar) dan salwa
(burung puyuh). Juga dimudahkannya mereka
mendapatkan makanan setelah dimudahkan men-
dapatkan minuman,

"...Kami naungkan awan di atas mereka dan Kami
turunkan kepada merekn mannn dnn salwa...."

Pemeliharaan Allah pun tampak dengan di-
halalkannya barang-barang yang baik bagi mereka,
sebelum diharamkan atas mereka karena pelang-
garan yang mereka lakukan,

'...Maknnlnh yang baik-baik d"ari apa yang telah Kami
re ze kikan kep adamu.... "

Pemeliharaan Allah kepada mereka tampak
begitu jelas pada semua ini. Namun, karakter
mereka senantiasa ingin menjauh dari petunjuk dan
tidak mau berlaku istiqamah sebagaimana tampak
pada akhir ayat yang menyebutkan semua nikmat
dan hal yang luar biasa ini. Yaitu, dipancarkannya
mata air bagi mereka dari batu dengan pukulan
tongkat Musa, dinaunginya mereka dengan awan
di padang yang tandus, dan dimudahkannya mereka
memperoleh makanan yang berharga (berprotein
dan bergizi tinggr) berupa manna dan salwa,

"...Merekn tidnk menganiaya Kami, tetapi merelalah
y ang s e lalu menganiay a' dirtny a s end,iri. " (al-A'raaf:
160)

Paparan berikutnya akan mengemukakan con-
toh-contoh kezaliman mereka terhadap diri mereka
sendiri dengan melanggar perintah Allah dan
menyelewenC dari jalan pefunjuk-Nya. Dengan
pelanggaran dan penyelewengannya ini, sama
sekali mereka tidak dapat menganiaya Allah Yang
Mahasuci. Karena, Allah Yang Mahakaya dan
Mahacukup sama sekali tidak membutuhkan
mereka dan tidak membutuhkan seluruh alam
semesta. Tidak pula mengurangi kekuasaan-Nya
seandainya mereka dan seluruh penghuni jagat
raya bersatu padu melakukan maksiat kepada-Nya.

Juga tidak menambah kekuasaan-Nya sedikit pun
seandainya mereka dan seluruh penghuni alam
semesta bersahr padu melakukan ketaatan kepada-
Nya. Sesungguhnya mereka hanya menyakiti dan
menzalimi diri mereka sendiri dengan kemaksiatan
dan penyelewengannya itu, baik di dunia maupun
di akhirat.

Bani Israel Memutar Lidah
Sekarang, marilah kita perhatikan bagaimana

bani Israel menyikapi pemeliharaan Allah kepada
mereka ini. Juga bagaimana langkahJangkah mereka
yang menyimpang di sepanjang jalan,
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'Dan (ingatlah) ketikn dilcatal(nn kzpadamnela (bani
Ivael), 'Diamlnh di nzgni ini sxja (BaitulMaqdis) dnn
maknnlah dari (hasil bumi)nya di mana saja knmu
luhendaki.' Kataknnlnh, 'Bebasknnl"ah knmi dnri dosa

knmi dan masukilah pintu gerbangnya sambil mem-
bungkuk, niscay a Kami ampuni leesalnhnn- lesalah"an-

mu.' Kel.ak almn Kami tambah (p altnk) l"p ono Qrarry-

orarry yang bnbuat baik. Makn, zrang- zrang yang wlim
di antara mnekn itu mengganti (pnknnan itu) dtngan
p erkntnan y ang tidnk diknnkan kzp aln mnekn. MoJfl ,
Kami timpakan kepada mereka a4b dari langit
disebabknn luzaliman merela."(al-,{raaf: 161- 162)

Sesungguhnya A[ah telah memaafl<an mereka
setelah mereka menjadikan anak sapi sebagai
sembahan. Juga memaafl<an mereka setelah mereka
disambar petir di atas gunung. Bahkan, Allah telah
memberikan kepada mereka berbagai macam
kenikmatan. Akan tetapi sesudah itu, inilah mereka,
menyimpang lagi dari jalan yang lurus. Inilah
merek4 melanggar perintah dan memutarbalikkan
perkataan!

Mereka diperintahkan memasuki sebuah kota
besar-Al-Qur'an tidak menyebutkan namanya,
supaya tidak menambah tujuan cerita sedikit pun.
Diperbolehkan bagi mereka memakan hasil bumi-
nya yang baik-baik. Dengan catatNr,supaya mereka
mengucapkan doa yang diperintahkan itu pada
waktu memasukinya. Juga supaya memasuki pintu
gerbangnya sambil membungkuk, untuk menyata-
kan ketundukan kepadaAllah pada saat mendapat-
kan pertolongan dan keluhuran. Hal ini seperti
Rasulullah memasuki Mekah pada tahun pem-
bebasan dengan bersujud di atas punggung ken-
daraannya.

Kemudian sebagai imbalan ketaatan mereka
kepada perintah Allah itu, makaAllah menjanjikan
akan mengampuni dosa-dosa mereka dan akan
menambahkan pahala kepada orang-orang yang
berbuat baik. Akan tetapi, tiba-tiba segolongan dari

mereka mengubah redaksi doa yang diperintahkan
itu dan mengubah tata cara masuk yang diperintah-
kan kepada mereka ifu. Mengapa? Karena meng-
ikuti jiwa merekayang menyimpang dari jalanyang
lurus,

"...Maka, lrang-zrang yang alirn di antara mereka

rchgganti (p erkntaan itu) dutgan p a kntnnn y ang tidnk
dikntaknn kepada rnereka.... "

Pada saat ihr Allah lantas mengirimkan azab dari
langit kepada mereka. Yakni, langit yang dari sana
diturunkan rurrna dan salwa kepada mereka, dan
dinaunginya mereka dengan awan!

"..*lu[alm, Kami timpaknn leepada mneka a<ab dari
hngit disebablwn kzaliman mnelm. "(al-A'raaf: 162)

Demikianlah sebagian dari mereka men gNiaya
diri mereka sendiri. Karena perbuatan mereka itu,
Allah menimp akan azab kepada mereka.

Al-Qur'an tidak menjelaskan jenis azab yang
menimpa mereka kali ini. Pasalnya, tujuan kiSatr ini
sudah tercapai tanpa menjelaskan jenis azabnya.
Tujuannya ialah menjelaskan akibat pelanggaran
terhadap perintah Allah, dan untuk membuktikan
ancaman. Juga menunjukkan terjadinya pembalas
an yang adil yang tak dapat dihindari oleh orang-
orangyang melanggar.

Bani Israel Melakukan Hetah (Akal-Akalan)
Sekali lagi, bani Israel melakukan pelanggaran

dan dosa kembali. Namun, kali ini mereka tidak
menentang perintah secara terang-terangan, me
lainkan melakukan helah (akal-akalan) terhadap
teks perintah agar dapat terlepas darinya. Datang-
lah ujian kepada mereka, dan mereka tidak tabah
menghadapinya. Karena, kesabaran terhadap ujian
itu memerlukan tabiat yang teguh untuk mengen-
dalikan hawa nafsu dan keinginan,
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'"Ihnyakanlah kepada bani Israel tentang negeri yang
urlenk di deknt laut lutikn merela melnnggar aturan
pada h.ari Sabtu, di waktu datang lepadn msrekn il(nn-
iknn (yang berada di sekitar) mereka terapung-apung
di permukaan air. Titapi, di hari-hari yang bukan
Sabtu, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka.

Demikianlnh Knmi mmcoba mnekn disebablan merekn

berlaku fasik. Dan (ingattah) ketika suatu umat di
antara mereka berkata, 'Mengapa kamu menasihati
kaum yang Allah akan membinasakan mereka atau
menga<ab mereka dengan azab yang amat keras?'
Mereka menjawab, 'Agar kami mempunyai alasan
(pelepas tangung jawab) kepada Tuhanmu, dan

supaya merekn bertakwa.'Maka, tatlala mereka me-

lupalmn apa yang diperingatknn lupada mnekn, Kami
selamntknn orang- rrang y ang melnrang dar i pn buatan
jahat dan Kami timpakan kepada zrang-zrang yang
<alim silcaan yang keras, disebabkan merekn selalu
b er b u at fas i k. Maka, tatknla mer e kn b er s iknp s omb ong

terhndap apa yang merekn dilnrang mmgerjaknnnya,
Kami katakan kepadanya, Jadilah kamu lcera yang
hina.' Dan (ingatlah), kaika Tuhanmu memberitahu-
ktn bahua sesungguhnya Dia akan mengirim lupadn
mereka (orang-orang Yahudi) sampai hari kiamat
lrang-orang yang akan menimpakan leepada mereka

a zqb y ang s eburu k- buru kny a. S esungguhny a Tuhnnmu

amat cepat silca-Nya, dan sesungguhnya Dia adalnh
Maha Pengampun lagi Mahn Penyayang. "(al-A?raaf:
163-167)

Metode penceritaannya di sini berubah dari
menceritakan peristiwa masa lalu bani Israel,
kepada metode menghadapi anak cucu mereka
yang berhadapan dengan Rasulullah di Madinah.
Beberapa ayat di sini hingga firman Allah,
"e|;Y&lir,'6i',ti(al-Nraaf :171)adalahayat-ayat
Madaniah, yang turun di Madinah untuk meng-
hadapi kaum Yahudi di sana. Ia digabungkan ke
dalam surah Makkiah di tempat ini untuk me-
lengkapi pembicaraan atau cerita bani Israel ber-

sama nabi mereka, Musa.
Allah memerintahkan Rasul-Nya untuk me-

nanyakan kepada kaum Yahudi tentang peristiwa
yang sudah populer di dalam sejarah nenek moyang
mereka ini. Nabi menghadapi mereka dengan
mengemukakan sejarah ini karena mereka me-
rupakan umat yangterus berkesinambungan gene
rasinya. Nabi mengingatkan mereka terhadap
pelanggaran mereka zaman dulu, dan apa yang
terjadi pada mereka dengan diubahnya wajah (tem-
peramen) mereka seperti kera. Juga apa ketentuan
yang akan ditimpakannya kepada mereka kehinaan
dan kemurkaan dari Allah selamanya. Kecuali,
orang-orang yang mengikuti Rasul dan Nabi (ter-
akhir), yang akan menghapuskan dari mereka
beban berat dan belenggu yang mengikat mereka.

Di sini Al-Qur'an tidak menyebutkan nama
negeri yang terletak di dekat laut itu. Karena, negeri
itu sudah populer di kalangan orang-orang yang
diajak bicara tersebut. Adapun kejadiannya ialah
ada sejumlah pemuka bani Israelyang berdomisili
di sebuah kota di tepi pantai. Bani Israel telah me
minta supaya mereka dibuatkan sahr hari istirahat
(libur) yang akan mereka jadikan hari besar untuk
ibadah, dan mereka tidak lagi sibuk mencari peng-
hidupan pada hari itu. Maka, ditetapkanlah hari
Sabtu bagi mereka sebagai hari libur itu. Kemudian
Allah menguji dengan mendidik dan mengajari
mereka bagaimana menjaga kekuatan hati mereka
mengendalikan kemauan dan keinginan-keingrnan-
nya. Juga bagaimlura mereka memegang janjinya
ketika berhadapan dengan kemauan dan keinginan-
keinginan ini.

Hal ini merupakan suatu keharusan bagi bani
Israel yang keribadian dan jiwanya selalu goncang
disebabkan telah lamanya mereka hidup dalam
kehinaan. Oleh karena itu, perlu sekali membebas-
kan jiwa mereka dari kehinaan dan perbudakan,
supaya tegar dan tabah. Lebih-lebih karena ke-
harusan ini juga untuk semua orang yang mengem-
ban tugas dakwah dan mengemban amanat khi-
lafah di muka bumi. Ujian terhadap kehendak dan
kemauan serta keinginan-keinginan ini merupakan
ujian pertama yang sebelumnya dihadapkan ke-
pada Adam dan Hawa. Maka, keduanya tidak tahan
dan mendengarkan bujuk rayu setan untuk men-
dapatkan pohon kekekalan dan kerajaan yang tidak
akan musnah.

Selanjutnya, ujian ini menjadi cobaan yang harus
dilalui oleh setiap golongan manusia sebelum
mengizinkan mereka memegang amanat khilafah
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di muka bumi. Sesungguhnya yang berbeda itu
hanya bentuk ujiannya saja. Namun, intinya tidak
pernah berubah!

Kali ini tidak ada satu golongan pun dari bani
Israel yang tabah terhadap ujian yang diberikan
Allah kepada mereka. IGrena, sebelumnya mereka
sudah berulang-ulang melakukan kedurhakaan
dan penyelewengan. Pada hari Sabtu ikan-ikan
menampakkan diri kepada mereka di tepi pantai,

dekat sekali (terapung-apung) dan mudah ditang-

kap. Akan tetapi, ikan-ikan ini terlepas dari tangan

mereka disebabkan mereka harus menghormati
hari Sabtu yang telah mereka putuskan untuk diri
mereka itu. Apabila hari Sabtu telah berlalu dan
datang hari-hari yang mereka dihalalkan berburu
atau bekerja, ikan-ikan itu tidak tampak bagi mereka

sebagaimana yang terjadi pada hari yang diharam-
kan itd (Sabtu). Inilah apa yang Rasulullah dipe-

rintahkan untuk mengingatkan mereka. Juga
mengingatkan apayang telah merekalakukan dan

apa yang menimpa mereka sebagai akibat per-

lakukan mereka itu,

"Ihnyaknnlnh lupada Bani Israel tmtangnegni yang
terletak di drl@t laut kttila merela melnnggar aturan
pada hmi Sabtu, di waktu dntang kzpada merelil iltnn-

iknn (yang bnada di sekinr) mnelm terapung-apung

di permukaan air. Tetapi, di hari-hari yang bukan
Sabtu, ikan-iknn itu tidak datang kepada mereka.

Demikinnlnh Kami mercoba mnela disebabknn mnela
berlnku fasik " (al-A3raaf: 163)

Adapun bagaimana terjadinya hal ini kepada
mereka, dan bagaimana ikan-ikan ini membingung-
kan dan memusingkan mereka, maka inilah adalah
peristiwa luar biasa yang terjadi dengan izin Allah
ketika Dia menghendaki. Orang-orang yang tidak
mengerti, mengingkari berlakunya kehendakAllah
yang tidak sesuai dengan apayang mereka nama-

kan "hukum alam". Menurut pandangan Islam, dan
dalam kenyataan, tidak demikian.

Sesungguhnya Allah adalah yang menciptakan
alam ini, dan meletakkan hukum yang ia berjalan
di atas undang-undang ini menurut kehendakAllah
yang muflak. Namun, kehendak Allah ini tidak
dapat ditahan atau dihalangi oleh hukum ini yang
hukum itu sendiri tidak berlaku tanpa kehendak-
Nya. Di luar hukum alam ini, kehendak Allah
tetaplah bebas. Inilah yang dilupakan oleh orang-
orang yang tidak mengerti itu.

Apabila kebijakan Allah dan rahmat-Nya kepada
hamba-hamba ciptaan-Nya menghendaki tetapnya
hukum ini, maka tidak berarti mengikat dan me-

nahan kehendak Allah ke'dalam hukum ini.
Sewaltu-wakf,u kebijakan-Nya menghendaki ber-

lakunya suafu perkara yang bertentangan dengan

hulitim yang telalr baku ini, maka berlakulah ke
hendak muflak-Nya terhadap perkara itu. Kemu-
dian berlakunya hukum yang baku ini pada setiap
kali, hanyalah terjadi dengan qadar khusus dari
Allah kali ini. Maka, ia tidak terjadi di luar qadar

Allah. Di samping itu, ia tetap pada jalannya, selama

Allah tidak menghendaki yang lain.
Berdasarkanprinsip bahwa segala sesuatu yang

terjadi-baik berlakunya undang-undang yang baku

atau yang lainnya-itu hanya terjadi dengan qadar

khusus dari Allah, maka samalah berlakunya se-

suatu yang luar biasa dan hukum yang baku dengan
qadar ini. Tidak ada perubahan dalam sistem alam

semesta sekali wakhr sebagaimana anggapan orang-

orang yang tidak mengerti. Mereka mulai mengerti
hal ini sejak sepererrtpat abad terahftir.2

Bagaimanapun, hal itu telah terjadi pada bani
Israel, penduduk negeri yang ada di tepi laul lftrena
ada segolongan mereka yang keinginannya ber-
gejolak menghadapi rangsangan seperti ini, lalu
mereka bertekad bulat dan melupakan janji mereka
kepada Tuhan mereka. Maka, mereka lakukan
helah (akal-akalan), yang sudah menjadi kebiasaan
kaum Yahudi, untuk menangkap ikan pada hari
Sabtu itu. Banlak helah itu apabila hati sudah
menyeleweng, takwa tidak ada, dan menyeleweng-
kan nash dari lahirnya. Teks undang-undang sudah
tidak mempan untuk menjaga mereka, dan tidak
dapat dipelihara dengan penjagaan apa pun.

Adapun yang dapat menjaganya hanya hati yang

bersih yang mantap bertakwa dan takut kepada
Allah. Maka, inilah yang dapat menjaga dan me-
lindungi undang-undang dan hukum. Tidak ada

satu pun hukum atau undang-undang yang tidak
dapat diakali oleh manusia. Tidak ada satu pun
undang-undang yang dapat dijaga oleh kekuatan
material atau penjagaan lahiriah. Negara tidak akan
sanggup-bagaimanapun ancaman yang diberikan-
nya-meletakkan seorang penjaga dan pengawas
pada kepala setiap orang unfuk mengawasi dan
memelihara jalannya undang-undang itu, selama di
dalam hati manusia tidak ada rasa takut kepada
Allah. Juga tidak ada kesadaran bahwa mereka

2 Silakan bac" Tafsir azh-Zhilalini,luzT, pada waktu menafsirkan firman Nlah,"Wa 'indnhuu mafaatiihulghaibi laa ya'lamuhaa illa Huwa'
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diawasi-Nya baik ketika tidak dilihat orang lain
maupun ketika dilihat orang lain.

Oleh karena itu, gagallah undang-undang dan
peraturan yang tidak ditegakkan untuk menjaga
hati yang bertakwa. Gagal pulalah teori-teori dan
ideologi.ideologi yang dibuat manusia untuk ma-
nusia dan tidak ada keterangan padanya dariAllah.
Oleh karena itu, perangkat-perangkat yang dibuat
oleh negara tidak mampu menjaga undang-undang
dan melaksanakannya. Tidak pula mampu meng-
awasinya.

Demikianlah yang dilakukan sekelompok ma-
nusia penduduk negeri yang berada di tepi laut yang
melakukan helah terhadap hari Sabtu. Padahal,
Allah telah mengharamkan atas mereka untuk
menangkap ikan pada hari ihr. Diriwayatkan bahwa
mereka memasang perangkapperangkap ikan dan
mengikatkannya pada hari Sabhr. Sehingga, apabila
tiba hari Ahad, maka mereka segera mengum-
pulkan ikan-ikan itu. Mereka mengatakan bahwa
mereka tidak menangkap ikan pada hari Sabtu,
karena mereka berada di air di belakang perangkap,
dengan tidak menangkap ikan itu.

Segolongan yang lain melihat apayang mereka
Iakukan itu sebagai helah terhadap Allah. Maka,
golongan ini memperingatkan orang-orang yang
melanggar ihr terhadap helah mereka, dan meng-
ingkari helah yang mereka lakukan itu.

Golongan ketiga berkata kepada golongan kedua
yang melakukan amar makruf dan nahi mungkar
itu,'Apakah hasil dari yang Anda lakukan terhadap
orang{rang yang melanggar itu, padahal mereka
tidak mau kembali dari apayang merekalakukan?
Sedang Allah sudah menetapkan kehancuran dan
azab atas mereka?"

"...Dan ingatlah ketikn suatu umat di antara merekn
b er knta,'Mengap a kamu menasihati kaum y ang Allnh
akan membinasakan mereka atau mengalab mereka
dzngan wab yang amat knas?'...."

Tidak ada manfaatnya memberi nasihat kepada
mereka, dan tidak ada gunanya menakut-nakuti
mereka. Apalagi, sesudah Allah meneiapkan ke-
binasaan atau azab yang pedih bagi mereka, karena
tindakan mereka yang merusak hukum-hukum
Allah.

"...Merela matjawab, Agar lumi mempunyai alnsan
(pelepas tanggung jawab) kepada Tuhanmu, dan
sup ay a merekn b ertakw a.'' (al-,{raaf: 164)

Ini adalah kewajiban karena Allah yang harus
kami tunaikan. Kewajiban melakukan amar makruf
dan nahi mungkar, menakut-nakuti orang agar tidak
merusak hukum Ailah. Sehingga, dengan ini punya
alasan kepada Allah, dan Dia tahu bahwa kami telah
menunaikan kewajiban kami. Kemudian kami ber-
harap mqdah-mudahan nasihat ini berbekas pada
hari yang maksiat itu dan menumbuhkan rasa
tah'rra.

Demikianlah penduduk negeri tepi laut itu ter-
bagi menjadi tiga kelompok atau tiga umat. Karena
umat menurut definisi Islam ialah sekelompok
manusiayang beragama dengan akidah yang sam4
dengan pandangan yang sama, dan tunduk di
bawah satu kepemimpinan. Jadi, bukan seperti
pemahaman jahiliah tempo dulu maupun jahiliah
nrodern yang mendefinisikan umat dengan seke-
lompok manusia mendiami suafu daerah tertentu
di muka bumi dan diperintah oleh satu pemerintah-
an. Ini adalah definisi yang tidak dikenal oleh Islam,
dan ini hanyalah istilah jahiliah kuno atau modern.3

Penduduk sebuah negeri bisa terbagi menjadi
tiga umal Yaitu, umat pelanggar dan suka melaku-
kan helah (tipu daya), umatyang menghadapi ke
maksiatan dan helah itu dengan aktif melakukan
pengingkaran terhadapnya, dan umat yang mem-
biarkan kemungkaran dan pelakunya dengan
pengingkaran pasif dan tidak mencegahnya dengan
tindakan aktif. Inilah macam-macam jalan yang
berupa persepsi dan gerakan, yang menjadikan
ketiga kelompok manusia itu sebagai tiga umal

Ketika nasihat tidak lagi berguna, pengajaran
tidak bermanfaaf dan orang-orang yang bingung
tetap dalam kesesatannya, maka sudah pastilah
ketetapan Allah dan terwujudlah ancaman-Nya.
Maka, orang{rang yang mencegah dari perbuatan
buruk selamat dari azab,dan umat yang melanggar
mendapatkan azabyang pedih sebagaimana akan
dijelaskan. Sedangkan, kelompok ketiga tidak di-
bicarakan oleh nash, mungkin karena memandang
rendah urusan mereka meskipun mereka tidak
ditimpa azab.l\arena, mereka tidak mau melaku-

3 Kata umat jugadiartikan dengan 'jamaah' (sekelompok) orang secara mutlak, seperti dalam firman Allah, "Don tathala ia sampai di sumber
air negei Madlan ia menjumPai di sana sehumpulan orang yang sedang meminumhan (ternahnya)...." (al-Qashash: 23). Juga ada yang bermakna
kcpemimpinan dan keimamam seperti firman Allah, "Sesungguhnya lbrahim adalah seorang imam yang dapat dijadihan teladan lagi patuh kepada
Allah dan hanif...." (an-Nahl: f 20). Di sini kata ini mengandung makna satu kelompok saja, meskipun ini tidak berpengaruh terhadap apa yang
ditunjuki oleh istilah Islani tchadap lafal umat. Yaitu, sekelompok orang yang memiliki akidah yang sama dan berpandangan hidup yang sama.
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kan pencegahan secara aktif, melainkan hanya
mengingkarinya secara pasif (membenci kemung-
karan tetapi tidak mencegahnya). Karena itu,
mereka pantas diabaikan meskipun tidak terkena
azab,

'Maka tatkala mereka melupakan apa yang dipe-
ringatkan lupada mereka, Kami selamatkan orang-
zrang yang melarang dari pnbuatan jalnt dnn Kami
timpalrnn fupada orang-orangyang znlim silaann yang
leeras, disebabknn merela selalu berbuatfasik. Mala,
tatlala mereln bnsikap sombong tnhadap apa yang
merelm dilarang mengerjalannyi, Kami iatit*i, fi
p adany a, Jadilah kamu kna X ang hina! "' (aI- Rraafz
165-166)

Azab pedih yang menimpa orang{rang pelang-
gar yang suka melakukan akal-akalan ini, merupa-
kan bal?rsan atas kebandelan mereka dalam kemak-
siatan yang diungkapkan oleh nash ihr yang nota-
bene adalah kekufuran. Sesekali diungkapkan de-
ngan kezaliman dan kata fasilq sebagaimana Al-
Qur'an biasa mengungkapkan kekufuran dan ke
musyrikan dengan kezaliman dan kefasikan. Ung-
kapan yang berbeda pengertiannya dengan istilah
fikih mutakhir mengenai lafalJafal tersebut" Sebab,
apa yang ditunjuki oleh ungkapan Al-Qur'an tidak
sama dengan maknayangberkembang dalam isti-
lah fikih mutaktrir. Azab yang pedih itu ialah diubah-
nya bentuk mereka dari bentuk manusia menjadi
bentuk kera. Mereka mengalami penurunan dari
kemanusiaanny4 ketika mereka telah furun atau
lepas dari ciri l*rusus manusia Yaitu, adanya iradah
yang mengendalikan keinginan. [alu, meluncur ke
dunia "binatang" ketika mereka sudah lepas dari
ciriciri khusus manusia! Maka, dikatakan kepada
mereka untuk menjadi seperti apa yang mereka
inginkan untuk dirinya dari kerendahan dan
kehinaan.

Adapun bagaimana mereka menjadi kera, dan
apa yang terjadi setelah mereka menjadi kera,
apakah mereka musnah sebagainqana musnahnya
segala makhlukyang diubah dari spesiesnya, atau-
kah mereka berkehrrunan sebagai kera..., maka
dalam hal ini terdapat banyak penafsiran. Akan
tetapi, Al-Qur' anul-Karim tidak membicarakannya
sama sekali, juga tidak ada satu pun keterangan dari
Rasulullah. Oleh karena itu, kita tidak perlu teng-
gelam membicarakannya.

Di sini dipergunakanlah kalimatAllah yang di.
pergunakan unfuk menciptakan dan membuat se-

suahr dari awal, sebagaimana dipergunakan untuk

mengganti dan mengubah, yaitu kalimat Kun
Jadilah'.
"...Kami kntaknn leepadanya, Iadikh lamu kerayang
hina!u'

Maka, jadilah mereka kera-kera yang hina, de-
ngan tidak ada yang dapat menolak perkataan ini.
Tidak ada sesuahr pun yang dapat menghalangi apa
yang dikehendaki oleh Yang mengucapkannya!
MahasuciAllah!

Kemudian disampaikanlah kutukan abadi ke-
pada semuany4 kecuali orang-orang yang beriman
kepada Nabi yang ummi dan mengikutinya lGrena,
mereka melakukan kemaksiatan yang sudah mak-
simal. Juga karena kehendak Ilahi telah mengeluar-
kan ketetapan dengan tanpa ada yang dapat me-
nolak dan mengamandirny4

'Dan (ingatlah), ketikn Tuhnnmu memberitahukan
bahwa sesungguhnya Dia akan mengirim kepada
mereka (orang-orang Yahudi) sampai hari kiamat
rrang-zrang yang alan. menimpaknn l"pado mereka
aab y arry seburuk-buruknya. Sesungguhny a Tillnnmu
amnt cepat silcsa-Nya, dan sesungguhnya Dia adalnh
Mahn Pmgampun lagi Mala Pmy ay ang. " (al-A'raaf:
t67)

Ini adalah pengumuman abadi yang direalisasi.
kan sejak dikeluarkan. I-alu, Allah mengirimkan
orang-orang untuk menimpakan azab yang se-
buruk-buruknya kepada kaum Yahudi beberapa
kali kesempatan. KetetapanAllah ini berlaku secara
umum. Maka, sewaktu-waktu Allah akan mem-
bangkitkan atau menguhrs orang untuk menim-
pakan azab yang sejelekjeleknya kepada mereka.
Setiap kali mereka mengangkat kepala, berdiri
tegak bulu-bulunya, melakukan pelanggaran dan
kezaliman di muka bumi, maka datanglah pukulan
dari hamba-hamba Allah yang diberi kekuasaan
untuk menghadapi kaum zahmyang suka meng-
ganggu, mengeruhkan suasana, dan suka me-
langgar ini. IGum yang tidak keluar dari suatu ke
maksiatan melainkan unhrk melakukan kemasiatan
yang lain, dan tidak kembali dari suatu penyele-
wengan melainkan unfuk melakukan penyele
wengan lain.

Kadang-kadang kutukan ini kelihatan berhenti,
dan kaum Yahudi unggul dan berkuasa, meskipun
hanya sementara wakhr dalam sejarah. Tidak ada
yang tahu selain Allah siapa yang akan meng-
alahkan mereka pada perjalanan selanjutrya hingga
hari kiamal
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Allah telah menyatakan ketetapan abadi ini
hingga hari kiamat-sebagaimana Dia beritahukan
kepada Nabi-Nya dalam Qur'an-Nya-dalam me-

ngomentari ketetapan ini dengan menetapkan
Allah tentang azab danrahmat,

"...Sesungguhnya Tithnnmu amnt cepat silca- Nya, d'an

s esungguhny a D ia adnlnh Maltn Pengampun lngi Mahn

Penyayang."

Dia amat cepat siksa-Nya dalam menghukum
orang{rang yang telah pasti atas mereka kalimat
azab, sebagaimana Dia mengazab penduduk negeri
di tepi pantai. Dengan pengampunan dan rahmat-

Nya, Dia menerima orang yang bertobat dari baqi
Israel, yang mau mengikuti Rasul dan Nabi yang

namanya mereka jumpai tertulis di sisi mereka, di
dalamTaurat dan Injil. Maka, anb Nlahihr bukan
karena benci atau dendam. Tetapi, sebagai balasan
yang adil yang patut mereka terim4 dan sebaliknya
juga ada pengampunan dan rahmat (bagi orang
yang pahrt mendapatkannYa).

Ujiat dengan Kebaikan dan Kejelekan
Selanjutnya, langkah-langkah cerita terus ber-

jalan seiring dengan langkah-langkah perjalanan

sejarah, sesudah Musa dan pengganti-penggantinya,

bersama para generasi penerus di kalangan bani
Israel hingga generasi yang dihadapi Rasulullah
dan kaum muslimin di Madinah,

yang buruk-buruk, agar mereka kembali (kepada

krbmaran). Makn, datanglah sesud.ah mneka' generasi

(yang jahnt) yang meuarisi Taurat, yang mengambil

h"arn bendn dunia yang rendah ini, dnn buknta, 'Kami
aknn dibni ampun.'Dan, kel.ak jika datang kepada

mereka h.arta benda dunia sebanyak itu (puln), niscaya

mereka akan mengambilnya (ju7o). Bukankah per-
janjian Taural sudnh diambil dnri merekn, yaitu bahwa

mneka tidnk akan mengataknn tnhndnp Alkh lucuali
yang bmar, padnltal m"srekn telah mcntpelaj ari apa 7 ang

tersebut di dal"amnya? Kampungak:hirat itu lebihbaik
bagi mereka yang bertakwa. Maka, apakah kamu

seknlian tid.ak mengerti ? Orarry-orang yang berpegang

teguh dengan Alkitab (Iaurat) serta mmdirilmn sh.alnt,

(alan diberi pahaln) knrenn sesungguhnya Knmi tidak
menyin-nyialnn pahala arang-nrang y ong mmgadnlun
pnbailmn. " (d-,{raaf: 168-170)

Inilah sisa-sisa ayat-ayat Madaniah dalam kon-

teks cerita bani Israel sesudah zaman Nabi Musa
a,s.. Yaihr, ketika kaum Yahudi berpencar-pencar ke

berbagai penjuru bumi, dalam kelompok-kelompok
yang berbeda-beda aliran dan pandangan hidupny4
berbeda-beda kecenderungan dan perilakunya.
Maka, di antara mereka ada orangorang yang

saleh, dan ada pula yang tidak saleh. Perhatian Ilahi
selalu mengiringi mereka yang berupa ujian-ujian.

Sekali tempo dengan kesenangan-kesenangan dan

sekali tempo dengan kesusahan-kesusahan, supaya

mereka kembali ke jalan Tuhannya-kembali ke-
padakebenaran dan istiqamah di jalanyang lurus,

"Kami nba mnela fungan (nikmat) yang baik-baik
dnn (benrana) yangburuk-buruk, agar merelw ksmbali
(lupofo keb enaran)." (al-Alraaf: 168)

Pengiringan dengan cobaan itu merupakan
rahmat Allah kepada hamba-hamba-Nya, merupa-

kan peringatan yang terusmenerus kepada mereka,

dan untuk menjaga mereka dari kelalaian yang

dapat mengantarkan kepada keteperdayaan dan
kebinasaan.

'Maka, d.annglnh sesudnh mneka gennasi (yangialnt)

yang mewarisi Taurat, yang mengambil harta benda

dunia yang rendah ini, dan buknta, 'Kami aknn dibni
ampun.'Dan juga leelnk danngfupada muelea hnrta

benda dunia sebanyak itu (puln), niscaya merelm alun
mengambilny a Q uga).... "

Sifat generasi belakang yang datang sepeninggal
generasi terdahulu dari kaum Nabi Musa ialah

bahwa mereka mewarisiTaurat dan mempelajari-

nya. Namun, mereka tidak membentuk kepriba-

Sgtt$eb-frv34&6ri
d.a,,i (i'j'{J t}}ry,6fii rii 6;t' L\
i 
j;SS+-91ft dtri&tufr':i43;1
,r}fF-*$'t:66r$163:'3$J;1,i,iF
#t 3K $. alGS 5&r t6 "'tfr.

&G;zr6&{Wi'aIii;'tfi
"Kami bagi-bagi mnelm di dunin ini mmjadi bebnapa

golnngan. D i antarany a adn nrang- lrang y ang sal,eh dnn

di ontaronya ada yang tidak demikian. Kami coba

merela dengan (nikm.at) y ang baik-baik dan (bmmna)
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dian mereka dengan kitab ini. Hati dan perilaku
mereka tidak terkesan dan terpengaruh terhadap
kitab ini. Kondisi akidah mereka berubah menjadi
budaya unhrk dikaji dan ilmu untuk dihaful. Setiap
kali mereka melihat kekayaan dunia mereka segera
memperebutkannya. Kemudian dengan entengnya
mereka mengatakan, "Kami akan diberi ampun."
Demikian pula, setiap kali mereka melihat kekaya-
an dunia lagi, maka mereka segera rnengambilnya
lagl.

Mak4 dikemukakanlah pertanyaan dengan nada
ingkar,

"...Buknnknh perjanjian Taurat sudah diambil dari
merela, yaitu bahwa merelm tidhk aknn mengatakan
terhadap Allah kecuali yang benar, padahal merekn

tel"ah munpelajari apa yang tusebut di dalnmnya?..."

Bukankah perjanjian Allah dalam Taurat sudah
diambil dari mereka, agar mereka jangan mentak-
wil-takwilkan dan melakukan akal-akalan (menyia-

sati) nash-nash Alkitab, dan agar jangan mengata-
kan mengenai Allah kecuali yang benar? Akan
tetapi, mengapakah mereka mengatakan, "Kami
akan dibui ampun," sarnbil terus memburu harta
benda dunia? Mereka mencari alasan pembenar
untuk dirinya dengan mengatakan yang bukan-
bukan terhadap Allah dan memastikan akan men-
dapatkan pengampunan Nya Padahal, mereka tahu
bahwa Allah hanya mengampuni orang yang ber-
tobat kepada-Nya dengan sebenar-benarnya dan
meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Sedang-
kan, keadaan mereka tidak begitu, melainkan
mereka akan senantiasa kembali kepada harta
benda dunia. Padahal, mereka sudah mempelajari
kitab Taurat ini dan sudah mengetahui isinya.

Baiklah! Akan tetapi, pelajaran itu tidak berguna
selama tidak meresap ke dalam hati. Berapa banyak
orangyang mempelajari agama, tetapi hati mereka
jauh darinya- Mereka mempelajarinya hanya untuk
mencaricari takwilnya dan menyiasatinya. Mereka
ubah kalimat-kalimatnya dari posisinya dan kon-
teksnya. Mereka mencaricari jalan keluar unfuk
mendapatkan fatwa-fatwa yang cocok dengan
tujuan mereka untuk mendapatkan kekayaan
dunia. Bukankah yang membahayakan agama itu
adalah orang-orang yang mempelajarinya tetapi
tidak mau mengambil akidahnya serta tidak mau
bertakwa dan tidak takut kepada Allah?

"...Kampung alhirat itu bbih baik bagi muelm yang
bernlau. Makn, apaknh kamu seknl;inn tidalr, mmgerti ? "
(al-A'raaf: 169)

Ya, itulah negeri akhirat! Sesungguhnya tim-
bangannya dalam hati orang{rang yang bertalnva
itulah yang menjadikan berat daun timbangannya.
Itu sajalah yang dapat memelihara manusia dari
fitnah kekayaan yang rendah nilainya dan cuma
sebentar di dunia ini. Ya, pertimbangan akhirat
inilah yang menjadikan baiknya hati dan kehidupan.
Dengan memperhatikannya, jiwa dan kehidupan
manusia menjadi lurus.

Tanpa ada pertimbangan akhirat, maka apakah
gerangan yang dapat menyeimbangkan jiwa ma-
nusia yang cenderung unfuk meraih semua harta
benda dunia yang tampak olehnya? Apakah yang
dapat mengekang jiwa dari ketamakan dan men-
cegahnya dari kezaliman? Apakah yang dapat me
nenangkan gelombang keinginan dan gejolak
syahwat serta gilanya kerakusan? Apakah yang
dapat menenangkannya di dalam pertarungan ke-
hidupan dunia terhadap bagian yang tidak akan
hilang dengan habisnya kehidupan dunia? Apakah
yang dapat meneguhkan hati di dalam peperangan
antara kebenaran dan kebatilan, kebaikan dan
kejahatan, kekayaan kekayaan dunia yang akan lari
dari hadapannya dan bersembunyi, kejahatan yang
bertingkah dan kebatilan yang melampaui batas?

Tidak ada yang dapat meneguhkan hati di dalam
menghadapi perubahan-perubahan dan peristiwa-
peristiwa dalam samudera yang bergelombang dan
dalam peperangan yang besar ini kecuali keyakinan
terhadap akhirat. Aktrirat ini lebih baik bagi orang-
orang yang bertakwa, suka memaaflran orang lain,
dan menginginkan derajat yang tinggl. Juga teguh
berpegang pada kebenaran dan kebaikan dalam
menghadapi goncangan, godaan, dan fitrah. Juga
orangyang konsisten menempuh jalanyang lurus
dan tidakberpaling kepada yang lain, dengan penuh
ketenangan dan kepercayaan, dengan hati yang
penuh keyakinan.

Negeri aktriratini adalah salah sahr dariperkara
gaib yang parapenyeru "sosialisme ilmiah" hendak
menanggalkannya dari hati kita, akidah kita, dan
kehidupan kita. Mereka terus menjajakan per-

sepsinya yang kafir, jahil, dan gelap yang mereka
sebut "ilmiah".

Karena usaha dan ulah merekayang buruk ini,
maka rusaklah kehidupan, rusaklah jiwa manusia,
dan berkobarlah api kegrlaan yang tidak ada yang
dapat memadamkannya kecuali keyakinan itu.
Berkobarlah api suapmenyuap, kerusakan, ke-
rakusan, dan pelanggaran. Juga merajalelalah
penyakit tidak peduli, cuek, dan pengkhianatan di
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semua lapangan.
Sesungguhnya "ilmiah' yang bertentangan de-

ngarr"ghaibiyall' adalah salah satu dari kejahilan-
kejahilan abad delapan belas dan sembilan belas.

Kejahilanyang dijauhi oleh "ilmu manusia" itu sen-

diri, dan tidak ada yang mengulanginya pada abad

kedua puluh kecuali orang-orang yang jahil!4

Kejahilan yang bertentangan dengan fitrah "ma-

nusia" yang karenanya rusaklah kehidupan dengan

kerusakan yang menghancurkan kemanusiaan!
Akan tetapi, itulah program Zionis yang hendak
melucuti kemanusiaan dari unsur-unsur penopang

dan kesalehan hidupnya, untuk memudahkan jalan

kekuasaan Zionis pada akhirnya. Dan, mereka
membeo saja di sana-sini, sementara undang-undang
dan peraturan yang dibuat oleh kaum Zionis ber-
laku di muka bumi diberlakukan dengan sadar
sebagai pelaksanaan progrcm yang mengerikan!

Karena persoalan akhirat dan persoalan talcwa

merupakan dua persoalan yang asasi dalam akidah
dan kehidupan, makaAl-Qur'an menghasung orang-

orang yang diajak bicara yang selalu berebut untuk
meraih kekayaan dunia yang rendah ini supaya

berpikir,

"Kampung akhirat itu lebih baik bagi mereka yang

bertakwa. Maka, apakah kamu selmlian tidak
mengerti ?" (al-,afraaf: 169)

Kalau akal dan ilmu yang benar yang mengambil
keputusan, bukan hawa nafsu, niscaya dia akan

menetapkan bahwa negeri akhirat itu lebih baik
daripada kekayaan yang rendah nilainya ini. Sudah

tenhr talnva akan dijadikan bekal dalam kehidupan
beragama dan kehidupan dunia sekaligus,

u^ vf, iAii;t v€Jt I'K 4"t-5('

&'u*rE
"Orang-orang yang berpegang teguh dengan Alkitab
serta mendiriknn shnlnt (akan diberi pah.ala), lmrenn

sesunguhnya Kami tidak menyia-nyiakan pah.ala

urang-lrang )ang mengadakan perbaikan." (al-
,{raaf: 170)

Ini adalah sindiran terhadap orzmg{rang yang

telah diambil perjanjian kitab Taurat atas mereka
dan mereka telah mempelajari isinya. Kemudian
mereka tidak berpegang pada kitab yang telah

mereka pelajari itu, tidak mereka amalkan, tidak
mereka jadikan pedoman di dalam berpikir dan
bergerak, dan di dalam perilaku dan kehidupan
mereka. Akan tetapi, ayat ini-di samping sebagai
sindiran terhadap mereka-juga bersifat mutlak,
meliputi semua generasi dan keadaan.

P erkataan yumnsfikuunn'berpegang teguh' meng-
gambarkan muatan petunjuk yang hampir tera-
sakan dan terlihat. Yaitu, gambaran berpegang
teguh pada kitab dengan kuat, sungguh-sungguh,
dan serius. Gambaran yang Allah senang kalau ber-
pegang pada kitab-Nya seperti itu... dengan tidak
keras kepala, tidak membangkang, dan tidak ogah.

Karena kesungguhan, kekuatan, dan keteguhan itu
adalah suatu urusan. Kebandelan, pembangkang-

an, dan keogahan itu adalah perkara lain lagi. Ke
sungguhan dan keseriusan tidak menghilangkan
kemudahan, tetapi tidak gampang luluh dan ikut
arus. Tidak menafikan keluasan pandangan, tetapi
meniadakan kegegabahan. Tidak meniadakan
pemeliharaan terhadap realitas, tetapi menafikan
sikap menjadikan "kenyataan" sebagai hukum di
dalam syariat Allah. Karena, dia dan kenyataan
itulah yang wajib dihukumi dengan syariatAllah!

Berpegang teguh pada Alkitab dengan serius
dan sungguh-sungguh, dan menegakkan shalat
(yakni syiar ibadah) merupakan dua sisi manhaj
Rabbani untuk menata kehidupan. Juga berpegang
teguh pada kitab dalam ungkapan ini diiringi de-

ngan syiar-syiar, yakni pehrnjuknya yang tertentu.
Maksudnya, merljadikan kitab ini sebagai hakim
dalam kehidupan manusia untuk memperbaiki
kehidupan ini, dibarengi dengan penegakan syiar-
syiar ibadah untuk memperbaiki hati manusia.
Maka, ini adalah dua sisi mnnhajyans dengan ini
Perbaikan ihr diisyaratkan dalam ayat ini,

"... Sesunguhny a l{ami tidak menyia-nyinlan p ahnln

nrang- nrang J ang mengadalun p erbailwn. "

Ayat ini mengisyaratkan kepada hakikat ter-
sebut Yakni, hakikat bahwa berpegang tegph pada

Alkitab dengan mengamalkannya dan menegakkan
syiar-syiar dalam ibadah merupakan sarana
perbaikan yang Allah tidak akan menyia-nyiakan
pahala orang-orang yang berbuat kebaikan dan

mengadakan perbaikan.

Tidaklah rusak kehidupan melainkan karena
meninggalkan kedua sisi manhnjRabbani ini. Yaitu,

4 Silakan bacajuz Z dari tafsir ini cli dalam menafsirkan firman Ailah, "Wa'undahuu mafaatiihulghaihi laa y'lanuhaa illa huwa."
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tidak berpegang teguh pada Alkitab dan tidak
memberlakukannya di dalam kehidupan manusia.

Juga meninggalkan ibadah untuk memperbaiki hati
sehingga syariat terlaksana tanpa ada helah atau
akal-akalan terhadap nash, seperti yang dilakukan
olehAhli Kitab, dan seperti yang dilakukan ahli tiap
tiap kitab, ketika hati sudah tidak bersemangat
terhadap ibadah dan lemah ketakwaannyakepada
Allah.

Sungguh manhaj Pabbani ini merup akan manhnj
yang lengkap, menegakkan hukum atas dasar
Alkitab, dan menegakkan hati atas landasan ibadah.
Dengan demikian, sejalanlah hati dengan Alkitab,
hati menjadi baik, dan kehidupan pun menjadi baik

Manhnj Itu adalah manlnjAllah. Tidak berpalirig
darinya dan tidak menggantinya dengan manhaj
lain kecuali orangyangpasti akan celaka dan akan
mendapatkan azab!

Diangkabrya Bukit di Atas Mereka
Dalam mengalrtriri episode kisah dalam surah ini

diceritakanlah bagaimana Allah mengambil per-
janjian atas bani Israel,

y.ipe:a'ry;11y,fr #';,'[$'j'n\{r#
# '"ruKil *'Ytf 56iaT-;tiYv3L

' D an (ingatlnh), Iutilm Kami nmgangknt bukit lu atas
mueka seaknn-aknn bukit itu naungan awan dan
mneka yakin bahwa bukit itu alwn jatuh menimpa
mnela. @ an Kami knnlwn lwpadn mtrekn)'Pegang-
lah dengan teguh apa yang telnh Kami berikan ke-
padnmu, snta ingatlah selnlu (amallmnlnh) apa yang
ttrcebut di dnlnmny a supay a lamu nw{ adi orarg- orang
y ang b nnkw a. "' (aI- Nr aalz l7l)

Ini adalah perjanjian yang tak terlupakan, yang
diambil dalam suatu kondisi yang tak terlupakan
pula. Perjanjian itu diambil ketika Allah meng-
angkat bukit ke atas kepala merdka seakan-akan
bukti ihr naungan awan, dan merekayakin bahwa
bukti itu akan menimpa mereka. Sesungguhnya
mereka sehari-hari sudah biasa tidak mematuhi
janji. Maka, Allah mengambil janji itu dalam kondisi
luar biasa dan sangat mengerikan. Sehingga sangat
layak menjadikan mereka tidak lagi menciderainya
setelah itu.

Dalam keadaan yang luar biasa itu, mereka di.
perintatrkan supaya memesang teguh janji mereka

Juga supaya bersungguh-sungguh memegangnya.
Jangan meremehkan din menghinakan serta meng-
abaikan janji yang kokoh itu. Hendaklah mereka
selalu mengingat isiny4 supaya hati mereka tunduk
dan takut. Juga selalu berhubungan dengan Allah
dengan tidak pernah melupakan-Nya.

Akan tetapi, Bpni Israel tetaplah bani Israel!
Mereka merusak janji, melupakanAllah, dan men-
ceburkan diri ke dalam maksiat. Sehingga,layak
mendapatkan kemurkaan dan laknat dari Allah, dan
pantas mendapatkan keputusan (azab). Padahal,
sebelumnyaAllah telah memilih mereka mengung-
guli bangsa-bangsa lain pada zamaf,inya, dan me-
nyempurnakan pemberian-pemberian-Nya kepada
mereka. Namun, mereka tidak mensyukuri nikrnat,
tidak memelihara janji, dan tidak mengingat-Nya.

)zz-.(2.5.i"1 . t
?,i':&4";)ii:\;-'{uuiAtL':
it$Ji+iSt]6=&!'i516;P
!i61t66iS *tii''u ;f (L$r1St,
't:,qffiASU:+;,(1-okuGvr.
3H; #t,5s i i-;i af'g $ iJgli
A.'96,(.$!JsiY,qf ,V&.if$S
Gq 1: & 6;6f:ulK3 r). ! :\reE

ffi r;;:rrc,.i\-i;iAdLtl.,q*5j

lP- ;ri iii;:lcltr SsrKfr-iiT ;aii
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"Dan (ingatlah), letika Ttrhanmu mengeluar-
kan keturunan inak-anak Adam dari sulbi
mereka dan Allah mengambil kesalsian ter-
hadap jiwa mereka (seraya berfirman),'Bukan-
kah Aku ini ThhanmuP Mereka menjawab,

'Betul (Engkau Ttrhan k"-i)' kami menjadi
saksi.' (Karni lakukan yang demikian iur) agar
di hari kiamat kamu tidak mengatakanr'Se-
sungguhnya kami (bani Adam) adalah orang-
orang yang lengah terhadap ini (keesaan
Ttrhan).' (172) Atauagar kamu tidak mengata'
kanr'Sesunguhnya orang-oriang ara kami telah
mempersekuhrkan Tbhan sejak dahulu' sedang
kami ini adalah anak-anak kehrrunan yang
(datang) sesudah mereka. Maka, apakah
Engkau akan membirrasakan kami karenaPer-
buatan orang-orang yang sesat dahuluP (173)

Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat ihr,
agar mereka kembali (kepada kebenaran). (fa)
Bacakanlah kepada mereka berita orang yang
telah Kami berikan kepadanya ayat-ayat Kami
(pengetahuan tentang isi Al-Kitab). Kemudian
dia melepaskan diri daripada ayat-ayat ihr lalu
dia diikuti oleh setan (sampai dia tergoda).
Maka, jadilah dia termasuk orang-orang yang
sesaL (175) Kalau Kami menghendaki, sesung-
guhnya Kami tinggikan (derqiat)nya dengan
ayat-ayat ihl ftt"pt, dia cenderung kepada dunia
dan menurutka^n hawa nafsunya yang rendah.
Maka, perumpamaannya seperti anjing. Jika
kamu menghalaunya" diulurkannya lidahnya;
dan jika kamu membiarkannya, dia mengulur-
kan lidahnya (iuga). Demikian iailah perum-
pamaan orang-orang yang mendustakan ayat-

ayat Kami. Maka, ceritakanlah (kepada
mereka) kisah-kisah ihr agar mereka berpikir.
(176) Amat buruklah perumPamaan orang-
orang yang mendustakan ayatayat Kami dan
kepada diri mereka sendirilah merekaberbuat
zalim. (177) Barangsiapa yang diberi pehrnjuk
oleh Allah, maka merekalah yang mendapat
pehrnjuk. Barangsiapa yang disesatkan Allah'
maka merekalah orang-orang yang merugi.
(178) Sesungguhnya Kami jadikan unhrk isi
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'J. ,ibr tK J t# & t r!' a.,;r (t-6,rli]!,
j.j.K,,#.1196 j.;iiJlg1*e-UW
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nerakaJahannam kebanyakan dari jin dan
manusia- Mereka mempunyai hati,tetapi tidak
dipergunakannya untrk memahami (ayat-ayat
Allah). Mereka mempunyai mata' (tetapi) tidak
dipergunakannya unhrk melihat (tanda-tanda
kekuasaan Allah). Mereka mempunyai telinga,
(tetapr) tidak dipergunakannya unhrk men-
dengar (ayat-ayat Allah). Mereka ihr sebagai
binatang ternalq bahkan mereka lebih sesat
lagi. Mereka itulah orang-oriang yang lalai. (U9)
Ilanya mitik Allah asmaul husna, maka ber-
mohonlah kepada-Nya dengan menyebut
asmaul husna ihr dan tinggatkanlah orang-
orang yang menyimpang dari kebenaran
dalam (menyebut) nama-nama-Nya. Nanti
mereka akan mendapatbalasan terhadap apa
yang telatr mereka kerjakan. (180) Di antaxa
orang-orang ya"ng Kami ciptakan ada umat
yang memberi pehrnjuk dengan halq dan de-
ngan yang hak itu (pula) mereka menjalanka^n
keadila^n (181) Orang-orang yang mendustakan
ayat-ayat Kami, nanti Kami akan menarik
mereka dengan berangsur-angsur (ke arah
kebinasaan), dengan cara yang tida^k mereka
ketahui. (182) Aku memberi tansuh kepada
mereka. Sesungguhnya rencana-Ku amat
teguh. (183) Apa^kah (mereka lalai) dan tidah
memikirkan bahwa teman mereka (Muham-
mad) tidak be4genyakit gila. Dia (Muhammad
itu) tidak lain hanyalah seorang pemberi
peringatan lagi pemberi penjelasan (18a) Apa-
kah mereka tidak memperhatikan kerajaa"n
langit dan bumi dan segala sesuatu yang
diciptakan Allah, dan kemungkinan telah
dekatnya kebinasaan mereka? Maka, kepada
berita manakah lagi mereka aka^n beriman
selain kepada Al-Q,r"'an itu? (185) Barangsiapa
yang Allah sesatkanr, maka baginya ta"k ada
orang yang akan memberi pehrnjulc Allah
membiarkan mereka terombang-ambing
dalam kesesata^n (186) Mereka menanyakan
kepadamu tenta^ng kiama! 'BUafcan terjadi-
nyaP Katakadah"'Sesunguhnya pengetahua"n
tentang kiamat itu adalah pada sisi Tbhanku.
fidak seorang pun yang dapat menjelaskan
wakhr kedatangannya selain Dia Kiamat ihr
amat berat (hunr-haranya bagi ma"khluk) ya^trg

di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak alran
datang kepadaru mel,ainkan denga.n tiba-tiba'
Mereka bertanya kepadamu seakan-akan
ka^rnu benar-benar mengetahuinya- Katatran-

lahr'Sesungguhnya pengetahuan tenta.ng hari
kiarnat ihr adalah di sisi AflalL tetapi kebanyak-
an manusia tidak mengetahui.' (187) IGtakan-
lah, 'Alil tidak berkuasa menarik kemanfaatan
bagi diriku dan fida^k (p"1") menolak kemu-
dharatan kecuali yang dikehendaki Allah.
Sekiranya aku pengetahui yang gaib, tenhr-
lah altu membuat kebajikan sebanyak-banyalc-
nya da.n aku fida"k akan ditimpa kemudharaan"
Aku tidak lain ha"nyalah pemberi peringatan,
dan pembawa berita gembim bagi ora"ng'orang
yang beriman.' (188) Dialah Yang menciptakan
kamu dari diri yang sahr dan daripadanyaDia
menciptaka^n istrinyao agar dia menasa senang
kepadanya. Maka, setelah dicampurinya, istri-
nya ihr mengandung kandungan yang ringa"n,
dan teruslah dia merasa ringan (beberapa
walrAr). Kemudian tatkala .lia merasa beraf
keduanya (suami ishi) bermohon kepada Altah,
Thhannya seraya berkata,'Sesungguhnya jika
Engkau memberi l€Jni anak yang sempurna,
tenhrlah kami termasuk orang-orang yang
bersyukur.' (189) Tbtkala AUah memberi ke-
pada keduarrya seorang anak yang sempurna,
maka keduanya menjadikan sekuhr bagiAllah
terhadap anak yang telah dianugerahkan-Nya
kepada keduanya itu. Ivla^ka,, Ivlahatinggi Allah
dari apa yang mereka persekutrkan. (190) Apa-
kah mereka mempersekuhrkan (Alhh dengan)
berhala-berhala yang tak dapat menciptakan
sesuatupun? Sedangkan berhala-berhala ihr
sendiri buatan orang. (191) Berhala-berhala itu
tidak mampu memberi pertolongan kepada
penyembah-penyembahnya dan kepada
dirinya sendiri pun berhala-berhala itu tidak
dapat memberi pertolongan. (192)Jika kamu
(hai orang-orang musyrik) menyerunya (ber.
hala) untuk memberi petunjuk kepadamu,
dda"klah berhala-berhala ihr dapat memper-
kenankan seruanmu. Sama saja (hasilnya) buat
kamu menyenr mereka ataupun kamu berdiam
diri. (193) Sesunguhnya berhala-berhala yang
kamu seru selain Allah ifir adalah ma}hluk
0""rS lemah) yang serupa juga dengan kamu.
I\,Iaka, serulah berhala-berhala ihr lalu biar-
kanlah mereka memperkenankan perminta-
arrnu, jika kamu memang orang-onang yang
benar. (19a) Apakatr berhala-berhala mem-
punyai kaki yang dengan i6r ia rlapatberjalan,
atau mempunyai ta.ngan yang dengan ihr ia
dapat memegang dengan keras, atau mem-
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punyai mata yang dengan itu ia daPat melihat'
atau memPunyai telinga yang dengan ihr ia
dapat mendengar? Katakanlah,'Panggillah
berhala-berhalamu yang kamu jadikan sekutr
Allab kemudian lakukadah tipu daya (untuk
mencelakakan)ku, tanPa memberi tangguh
(kepadalru). (195) Sesungguhnya pelindungku
ialah Allah ya^ng telah menurunkan AI-Kitab
(Al-Qut'a".) dan Dia melindungi onang-orang
yang saleh. (196) Berhala-berhala yang kamu
seru selain Allah tidaklah sangguP meno-
longmu, bahkan ddak dapat menolong dirinya
sendiri.' (197) Jika kamu sekalian menyeru
(berhala-berhala) untuk memberi pehrnjulq
niscaya berhala-berhala ihr tidak dapat men-
dengarnya- Kamu melihat berhala-berhala itu
memandang kepadamu padahal ia tidak
melihat " (198)

Penga.ntar
Seluruh pelajaran ini berkisar seputar persoalan

tauhid dan syirik. Yakni, membawakan kisah-kisah

seluruh surah di seputar persoalan ini, dengan

mengambil bentuk pemberian peringatan dari
semua rasul tentang hakikat tauhid, dan mem-
peringatkan mereka terhadap akibat syirik. Kemu-

dian realisasi ancaman setelah pemberian peringat-

an dan ancaman itu.
Nah, sekarang, dalam pelajaran ini, persoalan

tauhid itu ditampilkankembali dari sisilain, dari sisi
yang dalam. Ditampilkan dari sisi fitah yang Allah
menciptakan manusia atas dasar fitrah ini. Dia
mengambil perjanjian terhadap mereka di dalam

diri mereka sendiri, di dalam eksistensi mereka,
sedangkan mereka masih di alam pembibitan.

Mengakui ketuhanan Allah itu merupakan fitrah
bagi wujud manusia. Fitrah yang diciptakan oleh
Sang Maha Pencipta dalam eksistensi manusia ini.

Manusia itu bersaksi atas dirinya terhadap ke-

tetapan keberadaan dirinya, dan ketetapan tentang
sesuatu yang dirasakannya secara mendalam
mengenai hakikat ini.

Adapun risalah berisi peringatan dan ancaman

kepada orang{rang yang berpaling dari fibahnya
yang pertama. Maka, tidak ada alasan bagi mereka

untuk merusak perjanjian primordial itu, bahkan
jika tidak ada rasul yang diutus untuk memberikan
peringatan dan ancaman kepada mereka' Akan
tetapi, rahmat atau kasih sayang Allah sematalah
yang menghendaki untuk tidak menyerahkan
mereka kepada fitrah ini yang kadang-kadang

menyimpang. Juga untuk tidak menyerahkan
mereka kepada akal mereka yang telah diberikan
Allah, yang kadang-kadang akal ihr sendiri melaku-
kan kesesatan. Kasih sayang Allah menghendaki
untuk mengutus para rasul kepada mereka untuk
memberikan kabar gembira dan peringatan, supaya

manusia nanti tidalq,berargumentasi lagi terhadap
Allah setelah diutusnya para rasul itu.

Dari sudut ini, yang darinya ditampilkan per-

soalan tauhid dalam pelajaran ini, diambil ber-
macam-macam langkah seputar pesoalan yang
paling besar ini. Antara lain dengan langkah pen-

ceritaan tentang kondisi yang oleh beberapa
riwayat dikatakan terjadi pada sejarah bani Israel.
Akan tetapi, menurutpendapatyang lebih kuat, ia
adalah sebuah contoh yang tidak terikat dengan
waktu dan tempal Ia hanya menggambarkan ke
adaan yang berulang-ulang terjadi dalam jiwa dan

sejarah manusia. Seperti halnya, ada orang yang

diberi sebagian ilmu yang dengannya dia layak
terbimbing kepada kebenaran dan pehrnjuk. Tetapi,

ternyata dialepas dari ilmuyangtelah diberikan itu.

Dia tidak memanfratkannya sedikit pun, malah dia

berjalan di jalan kesesatan sebagaimana halnya
orang yang tidak mendapatkan ilmu sedikit pun.

Bahkan, dia lebih tak berarti, lebih sesat, dan lebih
celaka dengan ilmunya yang tidak disentuh cahaya

iman ini, yang membelokkan ilmu ke lorongyang
gelap gulita!

Cerita lain tentang gambaran langkah-langkah
menyelewengkan ftrah dari tauhid kepada kemu-
syrikan, tercermin dalam sepasang suami istriyang
mengharapkan kebaikan pada janin yang akan

diberikan kepada mereka. Fitrahnya menghadap
kepada Allah dan mereka menetapkan suahr janji

kepada Allah bahwa kalau Allah memberikan ke
pada mereka kefurunan yang saleh, niscaya mereka

akan bersyukur. Akan tetapi, setelah Allah me-

ngabulkan harapan mereka, hati mereka menye
leweng. Tiba-tiba mereka membuat sekutu-sekuhr

bagi Allah mengenai anak yang diberikan Allah
kepada mereka itu.

Di antaranya lagi dikemukakan cerita yang me
lukiskan orang yang mengabaikan potensi fitrah
pada manusia- Sehingga ia sampai kepada kesesat-

an yang menjahrhkan derajat manusia ke tingkatan
yang lebih rendah daripada binatang. Juga men-
jadikan mereka bahan bakar neraka karena mereka

sudah sepantasnya dan selayaknya begiht. Karena

hati mereka tidak dipergunakan unhrk memikirkan
kebenaran, mata mereka tidak dipergunakan unfuk
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melihat tanda-tanda kebesaran Allah, dan telinga
mereka tidak dipergunakan unfuk mendengarkan
ay at-ay at danpengaj aran-pengajaran Allah. D i balik
itu, mereka berkubang dalam kesesatan dan tak
dapat mentas dan kembali lagi.

Kemudian dikemukakan langkah yang mengesan-

kan untuk menghimpun kembali potensi-potensi
fitrah yang tercecer, dan membangkitkannya unhrk
merenung dan berpikir. Juga mengarahkannya ke-
pada kerajaan langit dan bumi, dan segala sesuatu
yang diciptakan Allah. Disentuhnya dengan ajal
yang misterius yang tersembunyi di balik kematian.
Diserunya fitrah ini untuk memperhatikan keadaan
Rasulullah yang mulia yang"menyerunya kepada
petunjuk, yang kemudian dituduh gilaoleh omng-
orang yang sesat!

Di antaranya lagi dikemukakan langkah yang
berupa diskusi seputar sembahan-sembahan yang
mereka ada-adakan. Padahal, masalah penyembahan

atau ibadah itu adalah semata-mata hak istimewa
uluhiyyah bahkan termasuk keistimewaan hidup!

Kemudian semua ini disudahi dengan memberi-
kan pengarahan kepada Rasulullah untuk menyam-
paikan tantangan kepada mereka dan berhala
berhala sembahan mereka. Juga mengumumkan
keterlepasan dan keterpisahan dari mereka, dari
sembahan-sembahan mereka, dan dari ibadah-ibadah

mereka. Beliau berlindung kepada Yang Maha
Pelindung yang tidak ada pelindung selain Dia,

"Sesunguhnya pelindungku ialnh Allah Yang telah
mmurunlun Alkitnb (Al- fui an) dnn Dia melindungi

oratg-orarg yang saleh." (al-Araaf: 196)

Penuhrp pelajaran yang lalu tentang kisah bani
Israel adalah berupa pemandangan tentang per-
janjian yang diambil Allah dari mereka di bawah
payung bukityang diangkatke atas. Maka, pelajar-

an baru ini diakhiri dengan mengemukakan per-

soalan perjanjian terbesar yang diambil Allah atas

fitrah manusia dalam sebuah pemandangan yang
keagungan dan ketinggiannya tidak dapat ditan-
dingi dengan pemandangan bukityang diangkat ke
atas mereka!

Perjanjian Fitrah

f";*'"{4;\ *' # n i:r' e'c"it,6 ttr

i;.\jFJi+;'Si j6'{r,tAl6{y
'{,ir$f};ii$at*'';ti(L6-r4!t
'Jaqwa;;u'tt;"(u)I3u(ivr.
36.#t;'siJ-;i'afK,sij!3ii

A
wt

'Dan (ingatlah), futilm Tfuhanmu mengeluarknn lee-

turunan annk-annk Adnm dnri suhi mneka dnn Allnh
mengambil lusalcsian tnhadnp jiwa merelw (snaya

berfirman), 'Bulnnlah Aku ini Tithanmu?' Merelw
mmjawab, Betul @nglnu Tuhan kami), lilmi mniadi
saksi.' (Kami lnkulmn yang demikian itu) agar di lari
kiamat knmu tidnk mmgatalan,'Sesunguhny a larni
(bani Admn) alnlnh orang- orang y ang lmgah tsr hndnp

ini (luesannTilhnn)', dnu agar lumu tidakmengatn-
lan, 'Sesungguhnya orang-mang tua knmi telnh mem-

persekutulran Tilhan sejak dahulu, sedang knmi. ini
adalah anak-anak leturunan yang (dnnng) saudah
mcrela. Maka, apalah Englau almn membirnsakan

knmi larena pnbuatan orang-orang yang saat dnhuh ?'
Demikianlah Kami mmjelnlwn ayat-ayat itu, agar

mnela lem,bali (kzpada lubnaran). " (al- Nraafz V2-
t74)

Ini adalah persoalan fitrah dan akidah yang
ditampilkan oleh AlQur'an dalam bentuk peman-
dangan, sebagaimana galibnya metode yang diper-
gunakan oleh Al-Qur'an.slni merupakan peman-
dangan yang unik. Pemandangan tentang anak
keturunan manusiayang masih di alam gaib yang
sangat jauh, yang tersembunyi di dalam sulbi anak-

anakAdam sebelum mereka lahir ke alam nyata.
Anak kefurunan yang masih dalam genggaman
Sang Maha Pencipta lagi Maha Pemelihara. [alu,
diambil perjanjian dari mereka dengan mengata-
l<zrr, "Bulmnlrah Alu ini Tfulnnmu ?" Maka, mereka
mengakui ru bubiyy ah Allah, mengakui bahwa hanya
Dia yang berhak diibadahi. Merekabersaksi bahwa
Dia adalah Matra Esa Mereka bertebaran baeaikan

flt*

5 Silakan baca ,l t-Taluoirul Fanniy fl-@i a4 terbitm Darusy-Syuruq.
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butiran atom, namun dikumpulkan dalam geng-
gaman Tuhan Yang Maha Pencipta lagi Mahaagung.

Ini adalah pemandangan alam yang bagus dan
indah. Tak ada satu pun bahasa manusiayang dapat
melukiskannya dengan segala kesannya- Ini adalah
pemandangan yang mengagumkan dan unik, ke
tika khayalan manusia mengilustasikannya dengan

segenap kemampuannya Ketika ia membayangkan
sel-sel yang tak terhitung jumlahnya, yang terhim-
pun dan tergenggam menjadi satu.

Mereka diajak bicara bagaikan maldrluk berakal.
Karena, padanya terdapat keistimewaan-keistime
waan tersembunyiyang diberikan oleh Sang Khalik
dan Pencipta tanpa contoh lebih dahulu. Mereka
pun memberikan jawaban bagaikan makhluk yang
berakal, lantas mengakui, menetapkan, dan naik
saksi. lalu, diambil perjanjian terhadap mereka
ketika mbreka masih berada di tulang-tulang sulbi.

Tubuh manusia gemetar dari dalam ketika ia
membayangkan pemandangan yang bagus, indah,

dan unik ini. Yakni, ketika membayangkan benih
yang bersahaja. Tetapi, dalam setiap selnya ada ke
hidupan, ada potensi yang tersembunyi, dan ada

wujud insani dengan sifat-sifatnya yang lengkap.
Mereka sedang menunggu izin unhrk tumbuh dan

berkembang dalam bentuk yang tersembunyi di
dalam kandungan wujud yang misterius. Mereka
sudah memastikan janji atas dirinya, sebelum
terlahir dalam wujud manusia sebagaimana biasa.

Al-Qur'an menampilkan pemandangan yang

indah, menakjubkan, dan unik ini, untuk melukis
kan hakikat yang besar dan dalam yang tersem-
bunyi di dalam fitrah manusia dan di dalam alam

wujud ini. Al-Qur'an telah menampilkan peman-

dangan ini sekitar empat belas abad yang lalu,
ketika manusia belum mengetahui tabiat pen-

ciptaan manusia ini dan hakikatnya kecuali hanya

menduga-duga. Kemudian, setelah sekian abad

manusia baru mendapatkan petunjuk untuk me-

ngetahui sebagian dari hakikat dan tabiat ihr.

Maka, "ilmu pengetahuan" meqetapkan bahwa
gen (sel-sel warisan yang memelihara keturunan
"manusia" dan tersembunyi di dalamnya ciriciri
khusus individu setelah sebelumnya berupa sel-sel

di dalam sulbi) yang memelihara kehrrunan tiga
miliar manusia dan tersimpan di dalamnya ciriciri
khusus mereka semua, volumenya tidak ber-

tambah satu milimeter kubik pun, atau seujung
jarum pun. Nah, ini adalah sebuah kalimat yang

kalau dikatakan kepada manusia pada masa itu,
niscaya mereka akan menuduh orang yang me-

ngatakannya ifu gtla atau kacau-balau pikirannya.
Mahabenar Allah Yang Mahaagung dengan firman-
Nya,

"Kami aknn memperlih.atkan kzpada mnekn tandn-
nndn (lukuasaan) I(nmi di segmnp ufuk dan padn diri
mnekn sendiri. Sehinga, jektslah bagi merelu bahwa

Al-@i an itu adaldt. bernr." (Ftshshilaf 53)

Ibnu Jarir dan lainnya meriwayatkan dengan
isnadnya dari lbnu Abbas, katanya, 'Tuhanmu
mengusap punggung Adam, maka keluarlah semua
roh yang diciptakannya hingga hari kiamal lalu,
Dia mengambil janji dari mereka, dan mengambil
kesaksian terhadap jiwa mereka,'Bukankatr Aku ini
Tuhanmu?' Mereka menjawab,'Benar."'

Diriwayatkan secara marfu dan manquf dari
Ibnu Abbas. Ibnu Katsir berkata, "Sesungguhnya
yang manquf lebih banyak dan lebih kual"

Adapun bagaimana pemandangan ini, bagai.
mana Allah mengeluarkan keturunan anak-anak
Adam dari sulbi mereka dan mengambil kesaksian
terhadap jiwa mereka,.bagaimana Dia berfirman
kepada mereka, "Bukankah Aku ini Tuhanmu?",
dan bagaimana mereka menjawab, "Behrl (Engkau

Tuhan kami), kami menjadi saksi", maka jawaban-

nya adalah bahwa bagaimana caraAllah bertindak
adalah perkara gaib sebagaimana zat-Nya. Pengeta-

huan manusia tidak akan dapat mengetahui bagai-

mana caraAllah berbuat selama mereka tidak dapat

mengetahui zat-Nya- Karena menggambarkan ten-

tang cara ihr merupakan cabang dari menggam-
barkan tentang substansi. Semua perbuatan yang
dinisbatkan kepada Allah seperti yang disebutkan
dalam firman-Nya ini adalah seperti yang difirman-
kan-Nya

"I(emudian Dia mmuju kepada penciptaa.n lnngit dan

tnngit itu mnsih mnupalan asap." (Fnshshilat 11)

"Kemudinn Dia bnsemayam di atas arsy.'(al-lfraaf:
54)

'Allah mmghapusknn apa yang Dia kehendaki dan

mmetaplan (apa yarry Din lehzndnki)."(ar-Ra'd: 39)

' D an lnngit digulung dzrryan tangan lannn- Ny a. " (u-
Zmarz 67)

' D an datangl.ah Tilhnnmu, s ednng m.alailcat b nb aris -

baris." (al-Fajrz 22)

"Tia.da pembicarann rah.asia antara tiga orang melain-

lan Dlalah yang keempatnya. " (al-Mujaadilah: 7)

Juga lainJainnya yang disebutkan dalam nash-

nash yang sahih mengenai perbuatan Allah, yang
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kita tidak bisa lepas dari menerima terjadinya apa
yang disebutkan itu, tanpa berusaha mengetahui
bagaimana camnya. Sebab, menggambarkan bagai-

mana cafanya merupakan bagian dari menggam-
barkan substansinya sebagaimana sudah kami
katakan. Sedangkan, Allah itu tidak ada sesuahr pun
yang seperti Dia. Oleh karena itu, tidak ada jalan

untuk mengetahui zat-Nya dan tidak ada jalan untuk
mengetahui bagaimana cara Dia berbuat. Karena,
tidak ada jalan untukmenyamakan perbuatan-Nya

dengan perbuatan siapa dan sesuatu pun, selama
tidak ada sesuatu yang seperti Dia.

Semua usaha untuk menggambarkan caraAllah
berbuat seperti cara makhluk-Nya berbuat, adalah
usaha yang menyesatkan. Karena, berbedanya
substansi Allah Yang Mahasuci dengan substansi
makhluk-Nya, yang nota bene berbeda pula cara
Allah berbuat dan cara maKrlukNya berbuat. Jahil
dan sesatlah orang-orang yang mencoba menyifati
car*cara Allah berbuat dan mengacaukannya
dengan kekacaubalauan yang sangat, sebagaimana
yang dilakukan oleh para filsuf dan mutakallimin.6

Adayang menafsirkan nash ini bahwaianjiyans
diambil Allah terhadap keturunan bani Adam itu
ialah perjanjian fitrah. Allah telah menciptakan
mereka dengan fitrah mengakui ketuhanan Allah
saja. Allah telah menetapkan hal ini pada fitrah
mereka. Maka, manusia akan terus tumbuh dan
berkembang sesuai dengan fitrahnya ini. Sehingga
ia menyimpang dengan melakukan sesuafu yang
merusak kelurusannya dan memalingkannya dari
fitrahnya.

Ibnu Katsir berkata di dalam tafsirnya, "Banyak
kalangan salaf dan khalaf yang mengatakan, 'Se-

sungguhnya yang dimaksud dengan persaksian ini
adalah fitrah mereka atas tauhid sebagaimana
ditafsirkan dalam hadits Abu Hurairah dan Iyadh
bin Himar al-Mujasyi'i dan dari riwayat al-Hasan al-

Bashri dari al-Aswad Ibnu Sari'. Al-Hasan menafsir-
kan ayat tersebut dengan penafsiran seperti itu.'

Mereka berkata, 'Oleh karena itu, Allah ber-
firman, Dan (htgatlah) tetilil nihno*u mmgeluar-

lrnn dari annk-annk Adnm', dan tidak berfirman,'dari
Adam'...'dari sulbi mcrela'dan tidak berfirman,'dari
sulbinya'.'Keturunan merelee'..., yakni Allah men-
jadikan keturunan mereka generasi demi generasi,

seperti firman-Nya,

'D ialnh y ang telah menl adiknn lmmu s eb agai kltnlifah
di bumi.' (al-An'aam: 165)

'Dia menjadikan kamu khnlifah-khnlifah di bumi.'
(an-Naml:62)

'Sebagaimana Dia telah menciptaknn knmu dari
leturunan nrarutg-lrang lain.' (aI- An'aam: 133)

t
'Dan Allah mengambil kesalesian terhadap jiwa

mereka (seraya be$rman), 'Bulunleah Aku ini Tilhnn-
mu ?' Mer ekn menj aw ab, B etul (Engknu Tillnn lami),
kami menjadi salesi"', artinya Allah mewujudkan
mereka dengan seketika bersaksi dengan mengata-
kan seperti itu.

Para ulama b erkata, 'Persaksian ifu sekali tempo
dengan perkataan, seperti disinyalir dalam firman
Allah,

Mereka berknta, 'Kami menja.di salci atas diri kami
sendiri.'Kehidupan dunia telah menipu mnelm, dan
mneka menjadi salcsi attu diri merekn sendiri, bahwa
merelil adnl"ah urang- nrang y ang kafr.' (al-An'aam:
130)

Sekali tempo kesaksian itu berupa keadaan,
sebagaimana disinyalir dalam firman Allah,

'Tidaklah pantas lrang-zrang musyrik itu memak-
murlan masj id-maslid All"ah, s ed.ang mnelw mmgakui
bahwa merela smdiri lmfir.'(atlaubah: 17)

Artinya, keadaan mereka menjadi saksi atas diri
mereka tentang hal itu, bukannya mereka meng-
ucapkan begitu. Demikian juga firman Allah,

Dan sesunguhnya manusia itu menyalsilun sendiri
luinglwrannya.' (al-'Aadiyaat 7)

Sebagaimana permintaan itu sekali tempo de-
ngan perkataan dan sekali tempo dengan keadaan,

sebagaimana disebutkan dalam firman Allah,

D an Din telnh memb eriknn lezp adnmu (krp nluanmu)
dnri segaln apa yang kamu mohonlnn lupadn-Nya."
(Ibrahim:34)

Mereka berkata,'Dan yang menunjuliJ<an batrwa
yang dimaksud dengan ini adalah ini (yakni per-

saksian ini dengan perkataan atau ucapan), ialah
dijadikannya persaksian ini sebagai huiiah untuk
mempersalahkan mereka dalam tindakannya me
lakukan kemusyrikan itu.'

Kalau dikatakan bahwa informasi Rasulullah itu

6 Silakan baca pasal "Haqiqahrl LJluhiyyah" di dalam kitab l0rusl, aaishut Tashawuruil Islami wa Mu4awwinaatuhu,bryian kedu4 terbitan Darusy'

Syuruq.
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sudah mencukupi (sehingga tidak perlu persaksian
fitrah seperti itu), maka jawabannya adalah bahwa
orang{rzmg musyrikyang mendustakan itu men-
dustakan semua yang dibawa oleh para rasul. Oleh
karena itu, persaksian fitrah ini menjadi hujjah
unfuk mempersalahkan kemusyrikan mereka.
Dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa
persaksian atau kesaksian itu merupakan fitrah
yang manusia diciptakan atas dasarfitrah iniyang
berupa pengakuan akan tauhid. Karena itu, Allah
berfirman,'Sup ay a lcamu ti.dnk mengatalan p adn h"ari

kinmnt runti,'S esungguhny a knmi adnkh nratg- orang

yang lengah terhadap ini (luesaan Tilhan/tauhid).'
Atau, agar lmmu tidak mengataknn, 'Sesungguhnya

oratg-orang tua kami telah munpersekutulan Tilhnn
sejak dnhulu."'

Adapun hadits-hadits yang mengisyaratkan
kepada h'al ini adalah sebagai berikut

Abu Hurairah r.a mengatakan bahwa Rasulullah
bersabda,

, !,4"q - :'4' * I; 6 ;)";7 cy

1i affii- "ri *r;"ra irrv aiir oii tt
, ," , o., . .o',' ,, . r, ,: " ,ir' ,,-" . ., , ,
JJ*>;,io et* :--.(-i a^=Sll ii \J djL..;.-^J

{t iela'V 14

"Ttdak odn anak yang ditnhirknn melainlan atu' dnsar

fnah (dakm satu riwayat: atas dnsar agama Islnm ini)
lcemudianayahibunyalnhyangmmjadilannyaYa]rudi,
Nasrani, atau Majusi. Sebagaimana annk binatang
dilnhirkan dalnm keadaan baik cipnan dan organ-

zrgannya, apalmh kamu melihat padanya terpotong

hidung atau telinganya dan organ tubuh lainnya?"
(HR Bukhari dan Mudim)

Iyadh bin Himar mengatakan bahwa Rasulullah
bersabda,

, jA q:? '.-* ,rif iur l;iF
'6"1', ({r+{) je i+tid otbfir

{ P tii:i
'Allnh berfrman, 'Sesungguhnya Aku telah mzncipta'
kan hnmba-hnmba-Ku sebagai mnnusia yang lurus.

Kemadian setan dntnng i"po.do merekn lnntas mema-

linglmn merelu dari agam.a mnelm, dnn menghnram-

lrnn atas merela apa yang telah Aku halallwn buat
mnelw."'(HR Muslim)

Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir berkata, 'Telah
diceritakan kepada kami oleh Yunus bin Abdul A'la,
dari Ibnu Wahb, dari as-Sariy bin Yahya, dari al-
Hasan binAbul Hasan, dari al-Aswad bin Sari', dari
bani Sa'ad, bahwa ia berkata, "Aku telah turut ber-
perang bersama Rasulullah sebanyak empat kali.
Kemudian kaum mengambil anak-anak kecil se
telah mereka membunuh orang{rang fua mereka
dalam peperangan. Maka, sampailah hal itu kepada
Rasulullah, dan beliau merasa keberatan atas hal ini.
Kemudian beliau bertanya,'Mengapa orang-orang
ifu mengambil anak-anak kecil?' Seseorang men-
jawab dengan nada tanya,'Bukankah mereka itu
anak-anak kaum musyrik?' Rasulullah bersabda,
'Sesungguhnya orang-orang yang baik di antara
kamu itu dulunya anak-anak kaum musyrikin. Ke
tahuilah bahwa tidaklah seseorang dilahirkan me
lainkan atas dasar fitrah (Islam). Mereka tetap
dalam keadaan seperti itu sehingga mulutnya bisa
berbicara, lalu kedua orang hranya menyahudi.
kannya dan menasranikannya.' Al-Hasan berkata,
"Sesungguhnya Allah telah berfirman di dalam
kitab-Nya Dan ingatlah lutila Tulnnmu mzngeluar-

kan keturunnn anak-anak Adnm dari sulbi mereka

....dst."'
Kami tidak menganggap jauh kemungkinan

bahwa apa yang difrmankan lllah,' Dan (ingailah),

lutila Tuhnnmu mmgelum kan lceturunan anak- anak
Adnm dari suhi mnelm dnn Allalt mengambil kzsaksimt

tuhndap jiwa mereka...1 itu adalah dengan se-

benarnya (yakni'mereka berkata dengan per-
kataan), bukan cuma keadaannya saja. IGrena me
nurut persepsi kami, hal itu bisa saja terjadi se-

bagaimanayang diinformasikan oleh Allah. Sedang-
kan, tidak terdapat sesuatu yang dapat menghalangi
terjadinya sesuahr yang dikehendaki oleh-Nya ke
tika Dia menghendaki.

Akan tetapi, kami juga tidak menganggap jauh
kemungkinan benarnya takwil yang dipilih oleh
Ibnu Katsir ini. Al-Hasan al-Bashri juga menyebut-
kan pendapat ini dan berargumentasi dengan ayat
tersebut. Allahlah yang lebih mengetahui bagai-
mana kejadian yang sebenarnya.

Entah pendapat manayang benar, yang jelas bagi
kita adalah bahwa di sana ada perjanjian dariAllah
terhadap fikah manusia untuk mengesakan-Nya.

Juga bahwa hakikat tauhid sudah tertanam di
dalam fitrah ini, yang dengan fitrah tauhid inilah
setiap anak dikeluarkan (dilahirkan) ke alamnyata
Maka, tidaldah ia berpaling dari tauhid ini kecuali
jika fitrahnya dirusak oleh faktor luar. Faktor yang
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memanfaatkan potensi mzurusia unfuk menerima
pehrnjuk atau unfuk berlaku sesaL IGrena, di dalam
diri manusia itu juga terdapatpotensi unfukmene
rima petunjuk atau unfuk tersesat, yang akan men-
jadi realitas sesuai dengan situasi dan kondisiyang
melingkupinya.T

Sesungguhnya hakikat tauhid tidak hanya ter-
tanam di dalam fitrah manusia saja. Tetapi, ia juga
sudah tertanam di dalam fitah alam semesta- Fihah
manusia ini hanya sepotong saja dari fitrah alam
semesta, yang senantiasa bersambung dengannya
tanpa pernah terpuhrs, dan sudah menjadi undang-
undangyang ditetapkanAllah. Kesan tauhid ini juga
terasa ketika manusia memperhatikan bekasbekas
dan pengaruh hakikat alam yang besar ini.

Undang-undang tauhid yang mengafur alam
wujud ini sangat jelas pengaruhnya pada bentuk
dan keteraturan alam ini, keserasian bagian-bagian-
nya, keterahran gerakannya, keberlakuan undang-
undangnya, dan semua aktivitasnya yang sesuai
dengan udang-undang tersebut. Akhirnya, sesuai
dengan pengetahuan manusia yang sedikit ini,
adalah kesatuan jauhar (substansi/inti atom) yang
darinyalah tersusun atom-atomnya. Yakni, yang
memancarkan sinar yang menjadi fumpuan semua
materi kefrka atom-atomnya hancur dan berantakan.

Dari hari ke hari manusia dapat menyingkap
beberapabagian dari sistem kesatuan dalam tabiat
alam ini dan tabiat undang-undangnya yang meng-
ahr segala gerakny4 namun tidak secara otomatis.
Melainkan dengan takdirAllah yang berlaku secara
aklual sesuai dengan kehendak-Nyayang mutlak
Akan tetapi, kita tidak menyandarkan ini kepada apa
yang disingkapkan ilmu pengetahuan manusia
yang bersifat zhanni ini-yang tentu tidak mencapai
tingkat sebagai keyakinan-di dalam menetapkan
undang-undang ini.

Kita hanya sekadar merasa tenang terhadapnya
Namun, sandaran kitayang pertama di dalam me
netapkan hakikat kauiniah yang muflak ini adalah
apa yang ditetapkan oleh Yang Maha Pencipta lagi
Maha Mengetahui terhadap apa yang diciptakan-
Nya. Sedangkan, Al-Qur'anul-Karim tidak mening-
galkan satu pun celah bagi keraguan bahwa
undang-undang yang mengafur alam ini adalah
undang-undang yang integral yang diciptakan oleh
satu kehendak, yaitu kehendak Sang Maha

Pencipta Yang Maha Esa lagi Mahasuci. Ini sebagai-
mana Al-Qur'an juga tidak meninggalkan satu pun
celah tentang tunduk patuhnya alam semesta
kepada Tuhanny4 tentang pengakuannya terhadap
kemahaesaan-Nya, dan beribadahnya alam semesta
kepada-Nya dengan cara yang hanya Allah yang
mengetahuinya. Kita tidak mengetahuinya melain-
kan apayang diberitahukanAllah kepada kita" Juga
apa yang kita lihat bekasbekasnya dalam keteratur-
annya, kerapiannya, dan keharmonisannya.s

Undang-undang yang mengafur seluruh alam,
dengan qadarAllah yang aktual sesuai dengan ke
hendak-Nya yang muflak, ini juga berlaku pada
manusia yang ditetapkan pada fifahnya dan tidak
memerlukan penalaran unhrk merasakannya. Maka,
manusia dapat mengetahui dan merasakan hal ini
dengan fitrahnya Ia merasakannya di dalam dirinya
dengan perasaan yang jernih dan belum terkon-
taminasi. Akan tetapi, kemudian banyak manusia
yang menyimpang dari pengetahuan azalinya,
karena mengikuti hawa nafsunya. Juga karena tidak
lagi berjalan sesuai dengan undang-undang yang
lurus yang ada di dalam jiwanya.

Undang-undang ini sendiri merupakan per-
janjian antara fibatr dengan Penciptanya Suatu per-
janjian yang ditempatkan di dalam wujudnya, ditem-
patkan di dalam setiap sel kehidupannya sejakke
jadiannya. Perjanjian yang telah ada lebih dahulu
sebelum diuhrsnya para rasul dan difurunkannya
risalah. Dalam perjanjian ini, setiap sel mengemuka-
kan kesaksiannya tentang ketuhanan Allah Yang
Maha Esa, yang memiliki kehendak yang satu, dan
menciptakan sahr undang-undang untuk mengafur-
nya.

Maka, tidak ada alasan bagi seseorang sesudatr
adanya perjanjian fitrah dan kesaksiannya ini, baik
dengan bahasa keadaan maupun bahasa ucapan
sebagaimana disebutkan dalam beberapa atsar,
untuk mengatakan bahwa dia lengah terhadap kitab
Allah yang menunjukkan kepada tauhid. Atau,
mengatakan bahwa dia lengah terhadap risalah-
risalah yang mengajak kepada tauhid ini. Atau,
mengatakan, "Saya keluar ke dunia nyata, lalu saya
dapati orang-orang tua kami telah mempersekutu-
kan Tuhan sejak dahulu. Maka, tidak ada jalan bagi
saya unfuk mengenal tauhid. Orangorang tua saya
telah tersesat, lalu saya pun tersesat pula. IGrena

7 Silakan baca "Haqiqatul'Insan" d aiaml<ttab Khashaaihsut TashawuuilJslami wa Muqawwimaatuhu,bagian kedua, terbitan Darusy-Syuruq.
8 Silakan baca "Haqiqatul-Kaun" dalam kilab Khashaaishut Tashawwuril Islami wa Muqautwimaatuhu di atas.
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itu, mereka sajalah yang bertanggung jawab, dan

saya tidak bertanggung jawab." Oleh karena itu'
datanglah komentar mengenai kesaksian ifu,

'Atau, agar lmmu tidak mengatalmn, 'Sesungguhnya

orang-oring tua kami telnh mempersekutukan Tuhan

seia( dahilu, sedang kami ini adalah anak-anak

keturunan yang (datang) sesudah mereka. Maka,

apakah Engkau akan membinasakan kami karena

perbuatan irang-orang yang sesat dahulu?"' (al-
Araaf: 173)

Akan tetapi, Allah mengetahui bahwa manusia
juga potensial untuk tersesat jika disesatkan. Fitrah-

nya juga rentan menerima faltor-faktor luar yang

dapat memalingkannya. Yakni, sebagaimana di-

sabdakan Rasulullah, karena perbuatan setan-setan

dari golongan jin dan manusia, yang memanfaatkan

titik-titik kelemahan manusia.
Karena kasih sayang-Nya kepada harnba-hamba-

Nya, rnaka Allah menetapkan tidak akan meng-

hisab manusia atas perjanjian fitrah semata-mata.

Dia tidak akan menghisab manusia hanya karena
mereka diberi akal yang dapat membedakan antara

satu hal dan lain hal. Sehingga, Dia mengutus para

rasul kepada mereka, dan menjelaskan kepada

mereka ayat-ayat-Nya, untuk menyelamatkan fi tah
manusia dari tumpukan beban, dari kesia-siaan, dan

dari penyimpangan. Juga untuk menyelamatkan
akal mereka dari tekanan hawa nafsu, kelemahan,

dan syahwat.e Padahal, Allah mengetahui bahwa

fitr-ah dan akal semata-mata sudah cukup untuk
memberikan petunjuk tanpa rasul-rasul dan risalah,

tanpa peringatan dan penjelasan mengenai ayat-

ayat-Nya. Akan tetapi, karena kasih sayang-Nya

kepada mereka, maka Allah menjadikan risalah itu
sebagai alasan untuk mempersalahkan mereka
kalau tidak mau menerimanya,

"Demikinnlnh Kami menieLasknn ayat-ayat itu, agar

mneln lumbali ]upodo ktbmnran)."(al-A?raaf: 174)

Kembali kepada fitrah mere\a dan janjinya

kepada Allah. Kembali kepada kekuatan bashirah
(pandangan batin) dan pengetahuan yang diberikan

Allah pada wujud mereka. Maka, kembali kepada

apayang tersimpan di dalam diri mereka ihr sudah

menimbulkan getaran hakikat tauhid dalam hati,
dan mengembalikannya kepada Tuhannya Yang

Maha Esa, yang telah menciptakan mereka atas

dasar akidah tauhid. Kemudian, karena kasih
sayang-Nya, lantas Dia mengutus rasul-rasul dengan

membawa ayat-ayat-Nya untuk memberikan ke-

sadaran dan peringatan kepada mereka.l0

Potret Orang yang Meni AYat-AYat
Allah Demi Memperturutka"n llawa Nafsu

Sebagai contoh gambaran tentang penyimpang-

an dari fitrah yang lurus, perusakan terhadapjanji
yang telah diambilAllah dari mereka, dan menjauhi

ayat-ayatAllah setelah mereka melihat dan me-

ngetahuinya, maka di sini dikemukakan potet
orang yang Allah telah mendatangkan kepadanya

ayat-ayat-Nya, lantas dia memperhatikan dan me-

mikirkannya. Akan tetapi, kemudian dia melepas
kan diri darinya, dan melekatkan dirinya ke tanah
(kehidupan dunia) dan memperturutkan hawa

nafsunya. Maka, dia tidak mau berpegang teguh
pada perjanjian pertama itu dan tidak mau berpe
gang pada ayat-ayatyang memberi petunjuk. Oleh

karena itu ,dia dikuasai oleh setan, terusir dari
lindungan Allah, tidak pernah merasa tenang, tidak
pernah merasa tenteram, dan tidak pernah merasa

mantap dalam hidupnya.
Akan tetapi, keterangan Al-Qur'an yang mukjizat

ihr tidak melukiskannya sebagai gambar yang mati,

melainkan melukiskannya dalam pemandangan
yang hidup dan bergerak, dengan gerakan yang

keras. Juga dengan menonjolkan kepribadian dan

sifat-sifatnya, dengan kobaran jiwanya yang jelas,

yang mempengaruhinya dalam kehidupan nyat4 di
samping ungkapan-ungkapan kalimatnya sendiri
yang mengesankan,ll

ri,'d:; \t(r{-(. 
^t:3 

Y, e )J\ V ;<;f, iits
G+tri&6;6\'u13la"ir\re\t
:Mt;3rro,,ii:l;i*-,f Stiq*:;i

-\sl"k"rb*'.p.'t-f.i 
-rhdapfirmanAllah."Rusulanttuibasysyiriinawamundziiinalianlaayahuunalin-naasi'alal-Laahihuiiatunba'dar-

rusul". pada juz ti tafsir azh-Zhilal ini.
10'silukun baca pasal "Uluhiyryah wa'Ubudi1ryah" dan pasal "Haqiqatul lnsan" dalam kitab Khashaaishut Tashawwuril Islami wa

M uqawwi maatuft z, tcrbitan Darusy-Syuruq.
I I I,cmbicaraan lebih luas rentang masalah ini silakan baca pasal 'Thariqatul Qur'an" di dalam kitab At-Tashwiirul FanniJ fil'Qur'an ,

tcrbitan Darusy-Syuruq.
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Lujtl,Lii- +!" ;-; 1941,#
,4sr*E\3K6J\;i\JtA:\"c47.
'n- ;ri i;,ii fi {1 & 6$fr"ii3 }Aii

&IAJ;-13(#$W)L);K
"Bacakanlah kzpada mereka berita orarg yang telnh
Kami b uilan kzpadnny a ay at- ay at Kami (p mgetahuan
tentang isi Alkitab), kemudian dia melepaskan diri
daripada ayat-ayat itu lalu dia diikuti oleh setan
(samp ai din tngo dn), mnln j adikh dia tennnsuk orang-
zrang jang sesat. Kalnu Kami rnenghendnki, sesutg-
guhnya Kami tinggilan (dnalat)nya dengan ayat-ayat
ilu. TAtup| dia cendtrung kzpadn dunia dnn menurut-
lmn hawa naSunya y ang rendnh. Malw, perumpamn -
annya sepnti anjing.Ikn knmu mmgh.alnunya, diulur-
lmnnya lidahnya; dan jikn knmu membiarlmnnya, dia
m"engulurknn hnahny a (j"So). D emikian itulah p num-
p amaan orang- lrang' y ang mendustakan ay at- ay at
Kami. Makn, ceritnlmnlnlt (l"p afu mnelm) kisah- kisalt
itu agar moela bupikir. Amat buruldnltpnumpam.aan
lrarg-orang yang mendustakan ayat-ayat Knmi dan
lwpada diri mnelm smdirilnhmereka berbuat lplim."
(al-Araaf: 175-177)

Ini adalah pemandangan yang menakjubkan,
baru, dan serius, yangterkandung di dalam lukisan
dan pelukisan bahasa ini. Seorang manusia yang
Allah memberikan kepadanya ayat-ayat-Nya (pengeta-

huan tentang isi Alkitab), memberikan karunia
kepadanya, memberinya pengetahuan, dan mem-
berinya kesempatan yang sempurna untuk meng-
gunakan petunjuk, berhubungan dengan Tuhan,
dan meninggikan derajatnya. Akan tetapi, ia mele
paskan diri dari semua ini. Ia melepaskan diri se
akan-akan ayat-ayat Allah itu sebagai kulit yang
membungkus dagingnya. lantas, ia melepaskan-
nya dengan keras dan susah payah, seperti halnya
makhluk hidup melepaskan dirinya dari kulit yang
melekat pada dirinya. Bukankah.keberadaan ma-
nusia itu lekat dengan rasa iman kepada Allah
seperti melekatnya kulit pada tubuh?

Nah, inilah ia melepaskan diri dari ayat-ayat
Allah, melepaskan diri dari penutup yang melin-
dungi, dan baju besi pelindung diri. Ia menyimpang
dari petunjuk untuk mengikuti hawa nafsu, turun
dari ufuk yang bersinar cemerlang lantas belepotan
dengan tanah lumpur. Sehingga, jadilah ia sebagai
buruan setan yang tidak ada seorang pun yang
dapat melindunginya dari setan itu. Karena itu, ia

menjadi pengikut setan dan dikuasai olehnya.
Kemudian, inilah kita berada di depan peman-

dangan yang menakutkan dan mengerikan. Yaitu,
berada di depan makhluk yang lekat ke bumi, ber-
lumuran dengan lumpur, dan tiba-tiba keadaannya
berubah seperti anjing, yang mengulurkan lidah-
nyakalau dihalau'dan mengulurkan lidahnya meski-
pun tidak dihalau. Pemandangan-pemandangan ini
bergerak dengan berunhrn, dan bayangan tentang
kesan-kesannya tampak jelas. Tiba-tiba kita berada
pada pemandangan terakhir. Yaitu, menjulurkan
lidah yang tiada henti. Terdengar komentar yang
menakutkan dan mengesankan terhadap semua
pemandangan itu,

'D emikian itulah p erumpamaan nrang- orang y ang
mendustakan ayat-ayat Kami. Maka, ceritakanlah
(lnpodo mnekn) kisah-kisah itu agar mnekn bnpikir.
Amat buruklah perumpamaan orang-orang lang
mendustalan ayat-ayat Kami dnn lupoda diri merela
s atdirilnh mnela b nbuat alim. " (al-lfraaf: L7 Glm

Begitulah perumpamaan mereka! Ayat-ayat
yang membawa petunjuk dan mengisyaratkan serta
memicu keimanan melekat pada fitratr mereka dan
keberadaan mereka serta seluruh wujud semesta
yang ada di sekelilingnya. Akan tetapi, kemudian
mereka melepaskan diri darinya. Tiba-tiba mereka
berubah eksistensiny4 hrun derajatnya dari posisi
"manusia" ke posisi binatang... posisi anjing yang
bergelimang debu. Padahal, mereka memiliki sayap
iman yang dapat digunakan terbang ke "Illiyyin",
posisi orangorang yang tinggi dan terhormal Frtah
mereka yang pertama adalah dalam bentuk yang
seindah-indahnya. Akan tetapi, mereka jatuh dari-
nya ke derajat yang serendah-rendahnya!

'Amat buruklah perumpamaan orang-nrang )ang
mendustaknn ayat-ayat Kami dan l"podo diri mnelu
sendirilah merekn berbuat alim." (al-Eraafz 177)

Adakah perumpam:um yang lebih buruk dari-
pada perumpamaan ini? Adakah yang lebih buruk
daripada orang yang melepaskan dan menelanjangi
diri dari petunjuk? Adakah yang lebih buruk dari-
pada orang yang melekatkan dirinya ke tanah dan
mengikuti hawa nafsu? Adakah orang yang meng-
aniaya dirinya sendiri sebagaimana yang dilakukan
oleh orang yang bersikap seperti ini? Yang mene
lanjangi dirinya dari pakaian dan baju yang me-
lindungi dirinya, dan membiarkan dirinya menjadi
objek setan untuk dikendalikan dan dikendarainya?
Dijatuhkannya ke dunia binatang yang melekat ke
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tanah, yang bingung dan guncang jiwanya, yang

mengulurkan lidahnya bagaikan anjing yang ter-
engahcngah!

Adakah orimg yang dapat menyifati keadaan ini
dan melukiskannya dengan lukisan yang menak-
jubkan dan unik ini, selain Al-Qur'an yang meng-

agumkan dan unik?!
Setelah itu ... apakah ini sekadar informasi unhrk

dibaca saja? Ataukah, sebagai perumpamaan untuk
melukiskan realitas yang sering terjadi? Ataukah,
ini hanya sekadar informasi dan cerita lepas?

Beberapa riwayat menyebutkan bahwa ini ada-

lah informasi tentang seorang saleh di Palestina
sebelum dimasuki oleh bani Israel. Diriwayatkar-r
secara rinci dan panjang tentang penyimpangan dan
penyelewengannya, yang tidak tertutup kemung-
kinan ceritacerita ini adalah cerita Israiliyat yang

dikutip aahm kitab-kitab tafsir. Ini sebagai salah

safu nya, yang rincian-rinciannya tidak memuaskan
dan menenteramkan hati. Kemudian, di dalam
riwayat-riwayat ini terdapat kontadiksi dan kegon-
cangan yang nrendorong kita unhrk semakin ber-
hati-hati.

Terdapat riwayat yang mengatakan bahwa dia
adalah seorang laki-laki dari bani Israel yang ber-

nama Bal'am bin Ba'ura'. Riwayat lain mengatakan
batrwa orang itu adalah seorang lelaki dari Palestina
yang diktator. Riwayatlain lagi mengatakan batrwa

dia adalah orang Arab yang bernama Umayyah bin
Shalt Ada pula riwayatyang rnengatakan bahwa dia

adalah seseorang yang sezaman dengan masa

diutusnya Rasulullah, yang bernama Abu Amir al-

Fasik. Dan, ada pula riwayat yang mengatakan
bahwa orang tersebut semasa dengan Nabi Musa
a.s. Ada lagi riwayat yang mengatakan bahwa dia
hidup sepeninggal Musa, yaitu sezaman dengan

Yusya'bin Nun yang memerangi para diktator bani
Israel sesudah mereka kebingungan dan terkatung-
katung di padang pasir selama empat puluh tahun.
Yakni, sesudah bani Israel tidak mau memenuhi
perintah Allah untuk memasukiqya dan berkata
kepada Nabi Musa a.s., 'Maka pergilnh englwu ber-

sama Tulanmu, Ialu perangilnh mereka, sedang knmi
menunggu di sini.'

Diriwayatkan juga di dalam menafsirkan ayat-

ayat yang diberikan kepadanya bahwa ayat-ayat itu
adalah nama Allah yang teragung. Orang itu berdoa

dengan menyebutnya, lalu dikabulkan doanya. Se
bagaimana juga ada riwayat yang mengatakan
bahwa ayat-ayat itu adalah kitab suci yang dihrrun-
kan, sedang dia adalah seoralg nabi. Setelah itu,

terdapat keterangan yang berbeda-beda mengenai
perincian cerita tersebul

Oleh karena itu, sesuai dengan manhaj yang
kami tempuh dalam tafir Fi Zhiklil @ti aninr,k^n1
tidak ikut campur dalam urusan ini sedikit pun,

karena ceritacerita perincian seperti itu sama sekali
tidak terdapat di dalam Al-Qur'an dan hadits yang

marfu dari Rasulullah. Kami hanya mengambil
pelajaran yang terdapat di belakang informasi ini
saja. Yaihr, menggambarkan keadaan orang{rang
yang mendustakan ayat-ayatAllah sesudah tampak
jelas bagi mereka, dan mereka mengetahuinya.
Tetapi, kemudian tidak istiqamah padanya.

Alangkah banyak terjadi peristiwa seperti ini di
dalam kehidupan manusia. Alangkah banyaknya
orang yang diberi pengetahuan mengenai agama

Allah, tetapi mereka tidak menggunakannya se-

bagai petunjuk. Bahkan, mereka menjadikannya
sebagai jalan unhrk mengubah kalimat-kalimat
Allah dari tempat-tempat dan posisiny4 demi meng-
ikuti hawa nafsu. Yakni, hawa nafsu mereka sendiri
dan hawa nafsu para p6nguasa yang berkuasa atas

diri mereka, menurut anggapan mereka, dalam
menghadapi kehidupan dunia.

Betapa banyak orang yang mengerti hakikat
agama Allah, tetapi kemudian dia menyeleweng
darinya dan menyatakan yang sebaliknya. Mereka
mernpergunakan ilrnunya ini untuk melakukan
penyelewengan-penyelewengan yang dimaksud,
dan memberikan fatwa-fatwa murahan kepada
penguasa negara yang akan lenyap! Mereka ber-
usaha memantapkan kekuasaan yang menentang
kekuasaan dan kehormatan agamaAllah di muka
burni seluruhnya!

Kita melihat bahwa di antara mereka ada orang
yang mengerti dan mengatakan bahwa membuat
syariat dan hukum ihr adalatr hakAllah. Akan tetapi,

kemudian dia mengaku dirinya punya hak ufuhiyyah
padahal orang yang mengklaim dirinya punya hak
uluhiyy ah adalah kafir. Barangsiapa yang mengakui
hak uluhiyyafr ini bagi rnanusia, maka sesungguh-
nya dia juga telah kafir!

Di samping pengetahuannya terhadap hakikat
ini, yang ia ketahui sebagai sesuatu yang pasti

dalam agama, maka dia juga biasa memohon ke
pada thaghut-thaghut yang mengklaim punya hak
membuat syariat dan hukum yang nota bene meng-
klaim dirinya punyak hak uluhiyyah yang pada

hakikatnya sudah kafir tetapi masih disebut "mus
lim". Apa yang mereka lakukan ihr sebagai "Islam"
yang tidak ada lagi Islam sesudah itu. Kita melihat
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di antara mereka adayang menulis tentang hararn-
nya riba secara umum dan menyeluruh. Tetapi, ke-
mudian dia menulis bahwa riba itu halal secara
umum. Kita melihat di antara mereka ada orang
yang memberkahi kedurhakaan dan kemungkaran
termasuk prostitusi di kalangan masyarakat. falu,
dia campakkan selendang agama, tanda-tanda pe
ngenal, dan identitasidentitasnya di atas lumpur ini.

Nah, bukankah ini sebagai pembuktian terhadap
informasi tentang orang yang telah diberikan ke-
padanya ayat-ayatAllah, lantas dia melepaskan diri
dari ayat-ayat itu dan mengikuti setan, sehingga ia
menjadi orang yang zalim? Bukankah ini sebagai
bukti perubahan keadaan seperti yang diceritakan
Allah mengenai pelaku cerita itu, "Kalnu Kami
mmghmdnki, s esungguhny a Kami tinggilan (dnaj at) -
nya dagan ayat-ayat itu. Titapi, dia cmdnungl"pono
dunia'dan menurutknn hnwa nnfiunya yang rendnh.

Malm, p erump arnaanny a sep er ii aiilng. llka kamu
menghnlnuny a, diulur lwnny a lidnhny a ; dnn j ilu knmu
membiarknnnya, dia mengulurlmn lidahnya juga). "

Kalau Allah menghendaki, niscaya Dia meng-
angkat derajatnya dengan pengetahuannya tentang
ayat-ayat-Nya itu. Akan tetapi, Allah Yang Mahasuci
tidak menghendaki. Karena, orang yang mengeta-
hui ayat-ayatAllah itu cenderung kepada dunia dan
mengikuti hawa nafsunya, tidak mengikuti ayat-
ayat-Nya.

Ini adalah perumpam:um bagi setiap orang yang
Allah telah memberikan ilmu-Nya kepadanya, tetapi
dia tidak memanfaatkan ilmu ini. Ia tidak mau
istiqamah di jalan iman, dan melepaskan diri dari
nikmat Allah. Kemudian menjadi pengikut setan
yang hina-dina. Akhirnya, berubah wajahnya (hati
dan penampilannya) seperti binatang.

Kemudian, bagaimana penguluran lidah dan ke
terengah-engahan yang tiada henti itu? Menurut
perasaan kami, sebagaimana kesan informasi dan
lukisan pemandangan dalam Al-Qur' an itu, bahwa
penguluran lidah di balik kekayaan kehidupan
duniawi yang untuk mendapatkannya itu orang-
orang yang diberikan ayat-ay atAllah, melepaskan
diri dari ayat-ayatihr. Penguluran lidah dan keter-
engah-engahan yang berupa keguncangan hati
yang tidak pernah tenang selamanya, yang tidak
pernah lepas dari pelakunya, baik anda nasihati
maupun tidak. Karena, dia terus bergelimang
dalam keadaan yang demikian!

Kehidupan manusia senantiasa menampakkan
perumpamaan seperti ini kepada kita di semua
tempat, masa, dan lingkungan. Sehingga, hampir

tidak ada walitu berlalu melainkan mata kita melihat
adanya manusia seperti dalam perumpamaan itu di
dunia ini, kecuali orangorang yang dilindungi oleh
Allah. Yaitu, orang-orang yang tidak melepaskan
diri dari ayat-ayatAllah dan tidak melekatkan diri-
nya (cenderung) kepada kehidupan dunia, tidak
mengikuti hawanafsu, dan tidak mau dihinakan
oleh setan. Juga tidak mengulur-ulurkan lidahnya
untuk mendapatkan kekayaan di belakang penguasa.
Nah, ini adalah perumpamaan yang senantiasa ada
dan terwujud dalam realitas. Hal ini tidak terbatas
pada kisah yang terjadi pada suatu generasi tertenhr
saja!

Allah telah memerintahkan Rasul-Nya agar mem-
bacakannya kepada kaumnya yang kepada mereka-
lah diturunkan ayat-ayatAllah, supaya mereka tidak
melepaskan diri dari ayat-ayatyang telah diberikan
kepada mereka ihr. Kemudian senantiasa dibaca
oleh dan dibacakan kepada orang-orang sesudah-
nya dan sesudahnya lagi. Sehingga, orang-orang
yang mendapatkan pengetahuan dari Allah berhati-
hati agar tidak menjadi seperti itu, dan tidak meng-
ulurkan lidah dan terengahengah yang tiada henti.
Juga supaya tidak menganiaya dirinya sendiri de
ngan penganiayaan yang tidak pernah dilakukan
oleh seorang musuh terhadap musuhnya. Karena,
sebenarnya mereka tidak menganiaya melainkan
menganiaya dirinya sendiri dengan sikapnya itu.

Kita melihat di antara mereka ihr, mudah-mudah-
an Allah melindungi kita, pada zanran sekarang ini
orang yang tarilpaknya begitu berambisi meng-
aniaya dirinya sendiri. Atau, sepertinya berpegang
teguh pada kedudukan yang dengannya dia akan
masuk ke jurang neraka, yang merasa khawatir
posisinya direbut oleh orang lain. Maka, setiap hari
dia berusaha mengokohkan kedudukannya ini di
neraka! Dia senantiasa mengulurkan lidahnya
untuk mendapatkan keinginannya ini hingga me
ninggal dunia.

Ya Allah, lindungilah kami, teguhkanlah kaki
kami, curahkanlah kesabaran atas kami, dan mati-
kanlah kami sebagai orang{rang muslim. Orang-
orang yang menyerahkan diri dengan taat dan
patuh kepada-Mu.

Kemudian kitaberhenti lagi di depan informasi
dan pengungkapan Al-Qur'an ini.

Ini adalah perumpamzlan bagi ilmu yang tidak
dapat melindungi pemiliknya dari memperhrutkan
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hawa nafsu dan keinginannya. Lantas, melekatke
bumi (cenderung kepadakehidupan dunia) tanpa
dapat melepaskan diri dari beban dan daya tariknya,
dan memperfurutkan hawa nafsunya. lalu, diken-
dalikan dan dibimbing oleh setan dengan kekang
hawa nafsu.

Karena ilmu saja tidak cukup unhrk melindungi
pemiliknya, makaAl-Qur'an menggunakan metode
nya sendiri untuk membentuk jiwa muslimah dan

kehidupan islami. Ilmu bukan semata-mata pengeta-

huan. Tetapi, semestinya ia dapat menciptakan
at<idatr yang hangat, bersemangat, dan bergerak
unhrk mengimplementasikan pehrnjuknya di dalam
hati dan di dalam alam kehidupan.

Manhnj N-Qur'an tidak menyuguhkan akidah
dalam benfuk "teori" untuk kajian. Karena, ini
hanya semata-mata pengetahuan yang tidak me
nimbulkan sesuatu pun di dalam hati dan di alam
kehidupan. Ibrena itu adalah ilmu yang beku yang

tidak dapat melindungi dari hawa nafsu. Juga tidak
menghilangkan beban syahwat sedikit pun, dan
tidak dapat menolak setan. Bahkan, kadang-kadang
malah menjadikannya mengikuti jalannya dan
menjadi budaknya.

Al-Qur'an juga tidak menyuguhkan agama Islam
ini sebagai kajian-kajian dalam "sistem islami",
"fikih islami", "ekonomi islami", "ilmu alam", "ilmu
jiwa", dan bentuk-benfuk kajian ilmu pengetahuan.
Tbtapi, Al-Qur' an menyuguhkan agama ini sebagai
akidah yang memiliki daya dorong (motivator), me
mancarkan cahaya, menghidupkan, menyadarkan,
mengangkat, dan meningglkan. Juga mendorong
manusia untuk bergerak mengaplikasikan muatan
pehrnjuknyabegitu telah mantap di dalamhati. Pun
untuk menghidupkan hati yang mati sehingga
dapat mengeliat, bergerak, dan tampil ke depan.

Juga membangkitkan perangkat-perangkat dan
potensi dalam fitrah untuk menerima dan meres-
pon. Dengan demikian, ia kembali kepada perjan-
jian Allah yang pertama, dan meninggikan citacita
dan keinginan. Sehingga, tidak terikat oleh daya
tarik tanah (kehidupan dunia) mblulu dan tidak
melekat di bumi selamanya.

Al-Qur'an juga menghidangkan agama sebagai

manhnjwtuk dinalar dan direnungkan, yang ber-
beda dengan *"lrj -*nh"jbuatan manusia- Karena,

agama (Islam) datang untuk menyelamatkan ma-

nusia dari keterbatasan, kesalahan, dan penyim-
pangan manhnj-manlwj mereka di bawah permain-
an hawa nafsu, beratnya badan, dan tipu daya setan.

Al-Qur'an menghidangkan Islam sebagai tim-
bangan untuk menimbang kebenaran agar menjadi
pedoman bagi akal dan pikiran manusia. Ia menjadi
timbangan untuk rgenimbang dan mengukur arah
mereka, gerakan hrereka, dan persepsi mereka.
Maka, apayang diterima oleh timbangan ini adalah
benar untuk dilaksanakan, dan apa yang ditolaknya
berarti salah dan harus dicabut.

Al-Qur'an menyuguhkan Islam sebagu manhaj
untuk begerak. Juga unfuk memandu perjalanan
manusia langkah demi langkah mendaki puncak
tertinggi, sesuai dengan program dan ketentuan-
ketentuannya. Di tengah gerak riilnya, Islam mem-
bentuk sistem kehidupan bagi manusia, mem-
bangun prinsipprinsip syariatnya, dan kaidah-
kaidah ekonomi, sosial, dan politik mereka. Kemu-
dian, dengan akalnya yang berpedoman pada Islam,
manusia menciptakan aturan-aturan hukum fikih,
ilmu-ilmu kealaman, ilmu jiw4 dan semua kebutuh-
an hidup praltis mereka yang riil. Mereka men-
ciptakannya, sedang di dalam jiwanya terdapat
kehangatan dan motivasi akidah, keseriusan me
laksanakan syariah dan merealisasikannya, dan
kebutuhan-kebutuhan hidup riil dengan arahan-
arahannya.

Inlah manhaj Al-Qur'an di dalam membentuk
jiwa muslimatr dan kehidupan islami. Adapun kajian
teoritis yang sematia-mata hanya kajian, maka yang
demikian inilah ilmu yang tidak dapat melindungi
pemiliknya dari kecenderungan kepada kehidupan
dunia, dorongan hawa nafsu, dan godaan setan.

Juga tidak menyuguhkan kebaikan bagi kehidupan
manusia.12

Kemudian Al-Qur'an berhenti sebentar untuk
memberikan komentar terhadap perumpamaan
personifikatif dalam pemandangan ifu, bagi orang
yang Allah telah memberikan ayat-ayat-Nya kepada-
nya. I-alu, ia melepaskan diri dari ayat-ayatitu. Hal
ini menggambarkan bahwa petunjuk itu adalah
petunjuk Allah. Barangsiapa yang diberi hidayah
oleh Allah, maka dialah orang yang mendapat pe
tunjuk yang sebenarnya. Dan barangsiapa yang
disesatkan Allah, maka dialah orang yzurg merugi,
yang tidak mendapatkan keuntungan sedikit pun,

12 Silakan baca pengantar surah al-An'aam
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"Barangsiapa yang dibui petunjuk olzh Allnh, malm
dialnh yang mendnpar petunjuk; dnn barangsiapa yary
disesatlan Allah, malw mnelcalah orang-orang yng
mmryi."(al-Rruaf:178)

Allah akan memberi pehrnjuk kepada orang yang

berjuang untuk mendapatkan pehrnjuk, sebagaimana
dinyatakan Allah dalam surah lain,

"Uang- orang y ang b rj ihad untuk (menmri lffi idla-
an) Kami, bmnr-benar alan Karni tunjuklan lnpodo
muelw j ahn-j alnn Kami." (al-Ankaabut 69)

"Sesungguhnya Allah tidnk mmgubah luadnnn sesuatu

lwum sehingga mereka mmgubah luada"an yang ada
padn diri merela sendiri."(ar-Rdd: lf)
'D emi j iwa s nta p eny empurnaanny a (ciptaanny a),
makn Allnh mengilh"amknn leepada jiwa itu (jalan)
lufasilan dnn lcznlalannny a. Sesurgguhnya bmtntung-
l"ah orang y arry menluciknn j iwa itu, dnn sesungguhnya

mnugihh nrang y ang mengotoriny a."(asy-Syams: 7-

10)

Demikian pula, Allah menyesatkan orangyzurg
mencari kesesatan untuk dirinya sendiri dan ber-
paling dari petunjuk-petunjuk hidayah dan petun-
juk-petunjuk yang membawa kepada keimanan.
lalu, ia menutup hati, pendengaran, dan pandang-
annya dari petunjuk itu. Demikianlah sebagaimana
disebutkan pada ayat sesudahnya dalam surah ini,

"Sesunguhnya Kami jadiknn untuk isi nnaknJah.an-
nam leebany alwn dari jin dan mnnusia. Merela rnem-
punyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk
memahami (ayat-ayat Alkh), Mereka mempunyai
mnn, (tenpi) tidak dipngunaknnnya untuk melihnt
(tandn-tandn lcekuasaan Alkh). Dan, mnekn mem-
punyai telinga, (tenpi) tidnk dipugurnknnnya untuk
mendengar (ayt-ayat Alkh). Mereka itu sebagai
binntnrry tunml bahJun mnekn lebih sesat lagi. Merela
itulah orang- lrang yng lnl"ai.' (al- Nr aafz 179)

' Dalnm h.ati mnelw adn p my aklt, kk ditnmbah Alkrlt
peny akitnya. " (al-Baqarah: 10)

"Sesungguhny a orang- urang y ang lffifr dnn melnkulan
le<aliman, Allnh selwli-kali tidnk akan mengampuni
(dosa) mereka dan tidak (puk) aknn menunjukknn

j akn lupadn mnelm, Iucuali jakn lu ntralaJalmrvum.
Mereka kekal di dalamnya selama-larnanya." (an-
Nisaa': 168-169)

Dengan mengkaji nash-nash tentang hidayah
dan kesesatan dan menelusuri petunjuk-petunjuk-
nya, maka akan muluslah sebuah jalan bagi kita
yang jauh dari perdebatan yang disebarkan oleh
para inutakallimin dalam firqah-firqai islamiah.
Juga yang disebarkan oleh para teolog Kristen dan
para filsuf seputar masalah qadha dan qadar secara
umum.

Sesungguhnya kehendak Allah yang dengannya
berlaku qadar-Nya pada manusia, ialah mencipta-
kan manusia ini dengan persiapan-persiapan yang
potensial terhadap petunjuk dan kesesatan. Yaitu,
dengan memberikan kemampuan kepada ftahnya
untuk mengetahui hakikat kehrhanan yang esa dan
terarah ke sana, serta diberi akal unfuk membeda-
kan antara petunjuk dan kesesatan. Juga diutusNya
para rasul dengan membawa keterangan-keterang-
an untuk menyadarkan fitah ketika sedang lengah
dan memberi petunjuk kepada akal ketika tersesal
Setelah semua itu, terserah kepada persiapan-
persiapannyayang potensial terhadap pehrnjuk dan
kesesatan yang memang manusia diciptakan de-
ngan potensi yang demikian, sesuai dengan ke
hendak Allah yang dengan kehendak itulah qadar-
Nya berlaku.

Dalam semua hal terealisasikanlah kehendak
Allah, bukan kehendak yang lain. Terjadilah apa
yang terjadi denlan qldar Allah, bukan qadar yang
lain. Tidak ada suatu perkara pun yang terjadi
demikian melainkan karena Allah menghendaki
demikian. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi ke
cuali dengan qadar Allah. Maka, di alam ini tidak
ada kehendak lain yang segala urusan berjalan
sesuai dengarxrya, sebagaimana tidak ada kekuatan
kecuali qadar Allah yang menimbulkan peristiwa-
peristiwa. Di dalam bingkai hakikat yang besar
inilah manusia menggerakkan dirinya, dan ter-
aplikasikanah petunjuk dan kesesatan untuknya.

Demikianlah persepsi islami yang ditimbulkan
oleh nash-nash Al-Qur'an secara sinergis dan
simetris, ketika ayat-ayat itu tidak dipilah-pilah
sesuai hawa nafsu masing-masing firqah dan aliran.
Juga ketika yang sebagian ayat tidak diposisikan
untuk menghadapi sebagian yang lain, dalam
rangka adu argumentasi dan perdebatanl3.

13 Silakan baca pasal "at-Tawazun" dan "'asy-Syumu1" pada bagian pertama dari kitab Krashaaishut-Tashawwuril Islami wa Mu4awuimaatuhu,
dan pasal "Haqiqatul Uluhilyah" dan "Haqiqatul Insan" pada bagian kedua dari kitab tersebut, terbitan Darusy-Syuruq.
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Di dalam nash yang sedang kita hadapi ini, Allah
berfirman,

"Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allnh, makn
dialah yang mendnpat petunj uk; dnn barangsiapa y ang

disesatknn Allah, m.ala merekalah orang-orang yang
mnugi." (al-,Nraaf: 178)

Ayat ini menetapkan bahwa orang yang dihrnjuk-
kan oleh Allah, sesuai dengan sunnah-Nya yang
telah kita gambarkan pada poin terdahulu, maka
dialah orang yang mendapat petunjuk yang se-

benarnya. Orang yang telah sampai pada keyakin-
an, mengetahui jalan kebenaran, berjalan di atas
jalan yang lurus, dan kelak akan mendapatkan
kebahagiaan di akhirat. Adapun orangyang disesat-
kan oleh Allah, maka dialah orang yang merugi
dalam segala hal dan tidak mendapatkan keunhrng-
an sedikit pun. Bagaimanapun ia berkuasa dan ia
mendapatkan kekayaan, semua ihr adalah debu dan
ruang hampa. Kalau kita perhatikan dia sebagai
orang yang tersesat, itu pun sudah merugikan
dirinya sendiri, maka apakah gerangan yang akan
diperoleh dan didapat orang yang merugikan diri-
nya sendiri?!

Manusia Binatang
Ayat berikut ini memperkuat pendapat kami di

dalam memahami ayat di atas dan ayat-ayat yang
semakna dengannya,

#-AAir'.t,:iCre':a-$"^{si
('iJfi"o(lt;?'ql'';;;-Jt-6iit'V"ffiS

$ s}fi :a a4. i 351 3 S 
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iu
"Sesungguhnya Kami jadikan untuk isi nnakaJahan-
nnm kebanyalan dnri jin danmanusia. Merekamem-
punyai hati, tetapi tidnk dipergunaknnnya untuk me-

mahami (ay at- ay at Allah). Mne kn ryempunyai mata,
(tetapi) tidak dipugunaknnnya untuk melihnt (tandn-

tanda kekuasaan Allnh). Merekn mempunyai telinga,
(tztnpi) tidnk dipngunalmnnya untuk mmdtngar (ayat-

ayat Alkh). Mnekn itu sebagai binntang ternal bahknn

muekn lebih snat Lagi. Mnekn itul"ahorang-rrangyang
lnlai. " (aI- Rraaf: 179)

Sesungguhnya kebanyakan jin dan manusia itu
adalah makhluk yang diciptakan untuk isi neraka

Jahannam, disiapkan untuknya! Mengapa begitu?

Ada dua pandangan mengenai hal ini.
Pertama, sudah diketahui di dalam ilmu Allah

yang azah,bahwa makhluk-makhluk ini akan masuk
neraka Jahannam. Hal ini tampaknya tidak me-
merlukan tindakan nyata yang karena tindakan ini
mereka pantas masuk neraka. Maka, ilmu Allah itu
meliputi sesuatu ylng tidak terikat pada waktu dan
tidak terikat pada gerakan nyata yang akan timbul
sesudah itu dalam alam kebiasaan.

Keduq ilmu yang azah (yang tidak terikat pada
masa dan gerakan dalam alam manusia) bukan
yang mendorong makhluk-makhluk ini kepada ke
sesatan yang karenanya mereka layak masuk neraka.
Akan tetapi, yang menyebabkan mereka masuk
neraka adalah karena keadaan dan sikap mereka
seperti yang digambarkan dalam nash ayat tersebut,

"'.Merelrn mnnpunyai hnti, tetapi tidak dipngunalmn-
rry a untuk m.emahnmi (ayat- ay at Allah). Mnelu mem-
punyai mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk
melihnt (tandn- tandn lekuasaan Allnh). Merelrn mem-
punyai telinga, tetapi tidak dipugunakannya untuk
mendengar (ay at- ay at Allah).... "

Jadi, mereka tidak mau membuka hati yang telah
diberi kemampuan untuk memikirkan petunjuk-
petunjuk keimanan dan hidayah yang terbentang di
alam semesta. Juga di dalam risalah-risalah yang
dapat diketahui oleh hati yang terbuka dan pan-
dangan yang melek. Akan tetapi, mereka tidak mau
membuka mata mereka untuk melihat tanda-tanda
kekuasaan Allah di alam semesta. Juga tidak mau
membuka telinga mereka untuk mendengarkan
ayat-ayat Allah yang dibacakan (Al-Qur'an). Mereka
telah mengabaikan perangkat-perangkat yang telah
diberikan kepada mereka ini. Mereka tidak mau
mempergunakannya. Mereka hidup dalam kelalai-
an dan tidak mau memikirkan dan merenungkan,

"...Merekn itu seperti binatang ternak, bahlan mnekn
lebih sesat lagL Mnelw itulnh orang-orangyanglnlni."

Orangorang yang lalai terhadap ayat-ayat Allah
di alam semesta dan di dalam kehidupan, dan yang
lalai terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi pada

diri mereka dan orang lain. Sehingga, tidak melihat
adanya tangan Allah pada semua itu. Maka, mereka
itu bagaikan binatang ternak bahkan lebih sesat
lagi. Binatang ternak memiliki perangkat-perangkat
instingtif yang dapat menuntun mereka. Sedang-
kan, jin dan manusia ditambah lagi dengan kalbu
yang dapat memahami, mata yang dapat meman-
dang, dan telinga yang dapat menangkap suara.
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Apabila mereka tidak membuka hati, mat4 dan pen-

dengaran mereka untuk memikirkan dan mere-
nungkan ketika mereka menempuh kehidupan
dengan lengah, maka mereka itu lebih sesat dari-
pada birntang ternakyang cuma dibekali fitah saja
Sesudah itu mereka akan menjadi isi neraka

Jahannam!
Qadar Allah berlaku pada mereka, sesuai de-

ngan kehendak-Nya ketika menciptakan mereka
dengan persiapan-persiapan dan potensi.potensi ihr.

Dia juga telah membuat aturan mengenai pem-

balasannya. Maka, orang yang demikian sifat dan
sikapny4 sebagaimana diketahui Allatr dalam ilmu-
Nya yang qadim, adalah isi neraka Jahannam sejak
mereka ada!

Jangan Menghiraukan Orang
yang Menyeleweng

Setelah memaparkan pemandangan tentang per-
janjian alam semesta dengan tauhicl, dan memapar-
kan perumpamaan orang yang menyeleweng dari
perjanjian ini dan dari ayat-ayatAllah setelah diberi-
kan kepadanya, datanglah komentar yang berisi
pengarahan agar tidak menghiraukan orang-orang
yang menyeleweng. Yakni, orang-orang musyrik
yang menghadapi seruan Islam dengankemusyri-
kan. Juga orang yang mengingkari dan menyim-
pang dari kebenaran dalam menyebutnamaAllah.
I-antas, mereka gunakan untuk menyebut berhala-
berhala yang rnereka persekuhrkan,

a5:#.t.trtU;;'Vixea{6:ri;r
tl$11;fiiii#:+t t

"Hany a milik All"ah armnul husna, mnkn bnmo hnnlalt
krpada-Nya dengan menlebut asmnul husrn itu dnn
tingallmnlah orang-orang Jang menyimpang dari
lub enaran dnlnm (meny ebut) rnma-rama- Ny a. Nanti
mn ela alan mmdnp at balnsan tnhndnp apa y ang tcl"ak

mnekn kerjalran." (al-Araaf: 180)

Illwd berarh menyimpang atau menyeleweng.
Orangorang musyrik diJazirah Arab telatr nrenye
lewengkan nama-nama Allah yang sangat bagus
(al-asmnaulhumna),lalumerekapergunakanuntuk
menamai berhala-berhala mereka. Mereka ubah
nama "Allah" dengan "al-laata" untuk menamai
berhala mereka, dan nama "d-Aziz" mereka ganti

dengan "d-Uz7,aa". Maka, ayat ini menetapkan
bahwa al- asmnnul husnaa'rmtnnyalah untuk Allah
sendiri. Juga memerintahkan kepada orang-omng
yang beriman agar menyeru dan berdoa kepada
Allah dengan menyebut nama-nama-Nya ihr de
ngan tanpa mengganti dan menyelewengkannya.

Jugp supaya meninggalkan orang{ftng yang meng-

ubah dan menyelewengkannya, tidak perlu mem-
perhatikan dan menghiraukan mereka dengan
penyelewengannya itu. Maka, urusan mereka di.
serahkan kepadaAllah. Mereka kelak akan mene
rima balasan yang sedang menantikan mereka.
Aduh, betapa menakutkannya ancaman ini!

Perintah untuk mengabaikan urusan orang-
orang yang menyelewengkan nama-namaAllatt ini
tidak terbatas pada konteks sejarah itu saja. Juga
tidak terbatas pada penyelewengan terhadap nama-

nama Allah dengan mengubah lafal-lafalnya untuk
berhala-berhala sembahan mereka. Akan tetapi,
perintah ini juga berlaku terhadap semua rnacarn
bentuk penyelewengan. Berlaku terhadap orang-
oftmg yang menyelewengkannya di dalam meng-
gambarkan hakikat uluhiyyah ketuhanan' secara
mudak. Misalnya, orang-orang yang mengklaim
Allah punya anak, orang-orang yang menyatakan
bahwa kehendakAllah terikat dengan hukum alam,
ofitngofttng yang menyatakan batrwa ahranahrran
dan cara-cara Allah berbuat itu sepertt cara<ara
tindakan dan perbuatan manusia Padahal;Allah itu
Mahasuci dan tidak ada sesuahr pun yang seperti
Dia

Demikian juga orangorang yang menyatakan
bahwaAllah adalahTuhan di (untuk) langit,Tuhan
yang mengatur alam semesta, dan menghisab
manusia di alfiirat Sedangkan, DiabukanTuhan
di bumi, dan bukan Tuhan yang rnengahr kehidup
an manusia. Sehingga menurut anggapan mereka,
Dia tidak berwenang atau tidak perlu mernbuat
syariat bagi kehidupan manusia. Karena, manusia-
lah yang membuat syariat dan aturan untuk diri
mereka sendiri dengan akal, pengalaman, dan ke
pentingan mereka, sebagaimana persepsi mereka.
Dengan demikian, berarti mereka telah meng-
angkat diri mereka sebagai ll,ahTuhan' untuk diri
mereka sendiri. Atau, sebagian mereka menjadi
tuhan bagi sebagian yanglain.

Semua ini adalah penyelewengan terhadap narrul
Allah, sifat-sifat-Nya dan hak-hak khusus uluhiyyah
Nya. Kaum rnuslimin diperintahkan supaya ber-
paling dari semua ini dan supaya tidak menghirau-
kannya. Sedangkan, oftutg{ftng yang menyelewegg-
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kan nama-nama Allah kelak akan mendapatkan
balasan sesuai dengan perbuatan mereka!

Dua Golongan Manusia
Selanjutrya diterangkanlah macam-macam golong-

an manusia, sesudah sebelumnya diterangkan
bahwa di antara mereka ada yang dijadikan isi
neraka Jahannam. Yaittt, "orang-zrang lang mem-
punyai hati, tetapi tidnk dipngun"aknnnya untuk me-

mahnmi (a.yat-ayat Allah); mempunyai mata, tetapi
tidak dipugunakannya untuk melihat (tand,a-tanda

leekuasaan Allah); dnn mempunyai telinga, tetnpi tidak
dip ergunakanny a untu k mendengarkan (ay at - ay at
Alkh). "Di antara mereka ada orang yang menyele
wengkan nama-nama Allah dan mengubahnya.

Kemddian, di antara manusia ada umat yang
berpegang teguh pada kebenaran, menyeru ma-
nusia kepadanya, memufuskan hukum dengannya,
dan tidak berpaling darinya. Ada pula yang se-

baliknya, yaitu umat yang mengingkari kebenaran,
dan mendustakan ayat-ayat Allah! Adapun yang
pertama, maka mereka keberadaan mereka di
muka bumi diakui eksis tanpa diragukan. Mereka
ini penjaga kebenaran ketika orang-orang yang
menyeleweng berpaling darinya, dan ketika orang-
orangyang sesat menyeleweng. Juga ketika orang-
orang mendustakan kebenaran dan membuang-
nya, mereka tetap teguh dan tegar berpijak di atas-
nya. Sedangkan, golongan yang terakhir itu tempat
kembalinya nanti sangat menakutkan, dan tipu daya
Allah terhadap mereka sangat kuat,

na-ffi9'
'o ;$r e u rF):K" 6$L)LKA86

&*"$st48'&
'Di antara nrang-zrangyang Kami ciptalmn ada um.at

yang membni petunjuk dengan hak, dan dmgan yang
hnk itu (puln) merekn menjalnnkan luadilnn. 0rang-
zrang y ang menhutnknn ay at-ay at Kami, nnnti Kami
aknn mennrik muekn daryan bnangsur-angsur (ke arah
leebinasaan), dengan cara )ang tidak merekn futahui.
Aku memberi tangguh kepada merekn. Suungguhnya
rencana- Ku amat teguh." (al-r{raaf: 181-183)

Manusia itu tidak layak mendapatkan penghor-
matan kalau pada mereka tidak terdapat jamaah,
yang oleh Allah disebut dengan "umat". Menurut

istilah islami, umat itu adalah jamaah manusia yang
beragama dengan sebuah akidah danbersatu pada
unsur-unsurnya. Juga tunduk kepada satu kepe-
mimpinan yang didasarkan pada akidah tersebul
Maka, umatyang berpegang teguh pada kebenaran
dan mengamalkannya setiap waktu inilah, yang
menjaga amanat Allah di muka bumi. Mereka
menyaksikan perjanjian Allah terhadap manusia
(perjanjian fitrah), yang akan menjadi hujiahAllah
untuk mempersalahkan orang-orang yang sesat
dan mengingkari perjanjian dengan-Nya pada setiap
generasi.

Kita perlu berhenti sebentar untuk memper-
hatikan sifat-sifut umat ini,

"..Membni peturjuk dtngan hnk, dan dzngan yang h.ak

itu puln merelw mmjalanknn kzadiLan'-"

Ciri{iri umat ini-yang tidak pernah hilang ke-
beradaannya dari muka bumi, berapa pun jum-
lahnya-bahwa mereka " mnnberi petunjuk dmgan ltnl(
Maka, mereka adalah orang{rang yang menyeru
manusia kepada kebenaran, tidak pernah diam dari
mendalnvahkan kebenaran dan menyeru manusia
kepada kebenaran. Juga tidak pernah mengingin-
kan kebenaran yang mereka ketahui itu untuk diri
mereka sendiri. Akan tetapi, mereka memberi
petunjuk kepada orang lain dengan kebenaran ihr.

Maka, mereka memberikan bimbingan kepada
orang-orang sesat yang ada di sekitarnya dari
kebenaran dan mengingkari perjanjian fitrah itu.
Mereka melakukan aktivitas, bukan hanya sekadar
mengetahui kebenaran. Mereka menyebarkan
kebenaran, mendakwahkan, dan menjadi teladan.

"Dengan yang hak itu mereka menjalankan ke-
adilan.... " Mereka tidak hanya mengetahui kebe
naran, melainkan menyampaikannya kepada orang
lain dan mengaplikasikannya dalam kehidupan
manusia. Juga menjalankan keadilan dengannya,
yang mana keadilan itu tidak dapat tegak kecuali
dengan diputuskannya setiap masalah dengan ke
benaran ini. Maka, kebenaran (Islam) ini tidak
semata-mata ilmu pengetahuan untuk dimengerti
dan dipelajari, bukan semata-mata ajaran untuk
ditunjukkan dan dikenalkan. Tbtapi, kebenaran ini
datang untuk menghukumi semua urusan manu-
sia, menghukumi persepsi akidah mereka, lantas
membetulkan dan meluruskannya sesuai dengan
kebenaran ihr.

Kebenaran ini menghukumi syiar-syiar ibadah
mereka, dengan menjadikannya sebagai terjemah-
an dari hubungan hamba dengan Tuhannya. Meng-

S5J *"-.*jr/\1':4-
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hukumi kehidupan riil mereka dengan menegak-
kan sistem dan perahrrannya sesuai dengan manlnj
nya dan prinsipprisnipnya, dengan mentutuskan
semuaurusannya dengan syariahnya dan undang-

undang yang bersumber dari syariah ini. Meng-
hukumi adat, tradisi, akhlak, dan perilaku mereka,

dengan menegakkan semuanya di atas pandangan
yang benar yang bersumber darinya. Juga meng-

hukumi manh"aj-mnnhnj berpikir mereka, ilmu pe-

ngetahuan, dan peradaban mereka, serta mempe
domankannya pada timbangan-timbangannya. De
ngan semua ini, maka dijumpailah kebenaran itu di
dalam kehidupan manusia. Juga akan tegaklah
keadilan yang tanpa dengan ini tidak mungkin dapat

tegak Semua ini diaplikasikan dan diimplementasi.
kan oleh umat yang baik itu setelah mereka me-

ngetahli kebenaran dan menjadikannya petunjuk.
Sesungguhnya tabiat agama Islarh ini sangat

jelas dan tidak ada kesamaran padanya. Tbgar tak
gampang luntur. Orang-orang yang menyimpang
dalam beragama ini merasa kesulitan unfuk meng-
ubah tabiat Islam yang jelas dan tegas ini. Oleh
karena itu, mereka terus melakukan usaha yang

tiada henti untuk menghadapi Islam dan meng-
gunakan berbagai cara dan sarana untuk meng-

ubah Islam dariwajah dan arahnya. Jugaberusaha
melunturkan karaliternya dan menyerangnya de
ngan bermacam-mactm serzngan.

Mereka berusaha keras menghancurkan Islam
yang jelas dan tegar ini di semua lokasi di muka
bumi dengan menggunakan undang-undang cipta-
an mereka dan memberlakukan undang-undang
tersebut. Mereka memperalat para cendekiawan
agama ini sendiri untuk mengubah kalimat-kalimat-
nya dari posisi yang sebenarnya, menghalalkan apa

yang dihararnkan Allah, melunturkan syariat-Nya,
dan mereka semarakkan kedurhakaan dan ke-
kejian. Untuk kemungkaran-kemungkaran ini,
mereka kibarkan panji-panji agama dan simbol-
simbolnya. Mereka menggelincirkan orang-orang
yang tertipu ke dalam peradabpn material, yang
sudah terpikat oleh teori-teori dan perafuran-per-

afuran mereka, unfuk mengaburkan Islam dengan
teori-teori dan perahtran-peraturan ini. Juga menye
marakkan dan menjunjung tinggi teori-teori dan
peraturan tersebut. Atau, supaya manusia meng-
gunakan teori-teori, perahran-perahran, dan sistem
kehidupan yang dibuat mereka.

Mereka mempersepsikan Islam sebagai peris-

tiwa sejarah masa lalu yang tidak mungkin dan tidak
perlu dikembalikan lagi. Mereka sanjung setinggi

langit keagungan Islam pada masa lalu itu untuk
meninabobokan perasaan kaum muslimin. Kemu-

dian mereka katakan kepadakaum muslimin, "Sesung-

guhnya Islam sekarang harus hidup di dalam jiwa

pemeluknya sebagai akidah dan ibadah, bukan se
bagai syariat dan sistem kehidupan." Mereka pun me
rasa puas dengan kehebatan sejarahnya di masa lalu.

Dengan demikian, agama ini mengalami per-

kembangan dan dia dapat berubah-ubah sesuai
dengan realitas kehidupan manusia yang dapat saja

dimodifikasi sesuai dengan pandangan hidup dan

undang-undang yang mereka ciptakan. Mereka
ciptakan undang-undang dan peraturan. Mereka
jadikan sebagai akidah dan agama, untuk meng-
gantikan agama yang lurus ini! Mereka buat buku
bacaan dan bahan kajian, unhrk menggantikan posisi

Al-Qur'an terdahulu itu. Mereka berusaha meng-
ubah karakter masyarakat, sebagaimana mereka
berusaha mengubah karakter agama ini, dengan
menggunakan sarana-sarana mutakhir. Sehingga,
dikesankan agama ini tidak layak lagi dijadikan
petunjuk. Mereka tenggelamkan masyarakat ke
dalam pergaulan bebas, kerusakan moral, dan ke
durhakaan-kedurhakaan, disibukkan dengan kese
nangan-kesenangan hidup dan hiburan-hiburan.
Tujuannya supaya mereka tidak sempat mendengar-

kan pehrnjuk dan bimbingan.Atau, supaya tidak
sempat kembali kepada agama dengan sebenarnya!

Itulah serangan sengit terhadap Islam dan umat-
nya yang mempergunakannya sebagai petunjuk
kehidupan dan berusaha menegakkan keadilan
dengannya. Peperangan yang menggunakan semua

senjata dan sarana yang tak terhifung. Peperangan
dengan menggunakan segenap kekuatan, strategi,
dan sarana-sarana informasi baik internasional
maupun regional.

Akan tetapi, karakter agama Islam yang jelas dan
kokoh ini senantiasa menjadikznnya tegar dalam

menghadapi serangan yang sengit ini. Umat Islam
yang komitmen pada kebenaran ini, meskipun
jumlah mereka sedikit dan persiapannya lemah,
senantiasa tegar menghadapi usaha-usaha dan
gerakan-gerakan ini. Allah Mahakuasa terhadap
segala urusan-Nya,

"D an orang- orang I ang men^dustaknn ayat-ay at Kami,
nanti Kami akan mennrik mnela dengan berangsur'

angsur (ke arah lubinasaan), dmgan cara yang tidnk
merelw futahui. Aku memberi tangguh kepadn mnekn.

Sesungguhnya rencana- Ku amat teguh." (al-.Nraaf:
182-1&|)
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Inilah kekuatan yang tidak pernah mereka per-
hitungkan ketika mereka melancarkan serangan
yang sengit terhadap agama Islam dan umat yang
berpegang teguh padanya, yang bersatu padu pada
ikatannya. Inilah kekuatan yang dilupakan oleh
orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah.
Mereka tidak pernah membayangkan bahwa mereka
sedang terkena istidraj (ditarik ke arah kebinasaan)
dengan tidak mereka sadari. Mereka tidak merasa-
kan bahwa diberi tangguh hingga suahr waktu.

Mereka tidak percaya kalau rencana Allah itu
amat teguh. Mereka saling membanfu dan saling
berbuat loyal antara sebagian terhadap sebagian
yang lain. Mereka melihat kekuatan kekasih-ke-
kasih dan teman-teman setiamerekabegitu jelas di
muka bumi ini,lalu mereka melupakan kekuatan
terbesar.

Begitulah sunnah Allah terhadap orang-orang
yang mendustakan ayat-ayat-Nya. Dibentangkan-
nya cakrawala untuk mereka, diberinya mereka
kesempatan dan keleluasaan untuk melakukan
pelanggaran dan kezaliman, untuk menyeret
mereka sedikit demi sedikit kepada kebinasaan,
dan untuk menjebak mereka dalam tipu daya dan
rencana. Siapakah gerangan yang membuat ren-
cana itu? Dia adalah Yang Mahaperkasa lagi
Memiliki kekuatan yang amat kokoh! Akan tetapi,
mereka lalai. Kesudahan yang baik adalah bagi
orang-orang yang bertakwa, yang memberikan
petunjuk kepada orang lain dengan kebenaran, dan
dengan kebenaran itu mereka melakukan keadilan.

Ajakan untuk Melakukan Perenungan
Dengan ancaman yang menakutkan itu, Al-

Qur'an menghadapi kaumyang mendustakan ayat-
ayat Allah di Mekah-dan nash Al-Qur'an lebih jauh
jangkauannya serta tidak terbatas pada kondisi
khusus waktu itu saja. Al-Qur'an memberikan
ancaman kepada mereka karena.sikap mereka
terhadap jamaah Islam-yang menurut istilah islami-
nya disebut umat-dengan pemberian tangguh,
istidraj, dan rencana yang kokoh. Sesudah mem-
berikan ancarnan ini, Al-Qur'an menyeru mereka
untuk mempergunakan hati, mata, dan telinga
mereka, agar tidak menjadi isi neraka Jahannam
dan tidak termasuk orang{rang yang lupa.

Al-Qur'an menyeru mereka untuk memikirkan
urusan rasul mereka yang menyeru kepada ke-
benaran dan menunjukkan mereka kepadanya.

Juga supaya mereka memperhatikan kerajaan
langit dan bumi, dan ayat-ayat Allah yang ter-
bentang di kerajaan ini. Al-Qur'an membangkitkan
kesadaran mereka untuk memperhatikan perjalan-
an wakhr dan semakin dekabrya ajal yang misterius,
yang mereka lewati dengan lengah dan tiada meng-
hiraukannya, t

g;'Hiil:;
' Apaknh (mneka kki) dnn tidnk memikirlmn bahw a
teman merekn (Muhammad) tidak berpenyakit gila.
Dia (Muhammad itu) tidak lain hanyalah sezrang
pembni peringann lngi pemberi penjelasan. Apaknh
mere la tidnk rump erhntilmn knaj ann langit dan bumi
dan segala sesuatu yang diciptaknn Allah, dan ke-
mungkinnn telnh dekntnya lwbinasann mnelw? Mala,
kepada berita manakah lagi mereka aknn beriman
selnin lepadn Al-@i an itu?" (al-Nraaf: 184-185)

AlQur'an menggoyang mereka dari kebekuan,
menyadarkan mereka dari kelalaian, dan member-
sihkan fitrah dan akal pikiran serta perasaan mereka
dari fumpukan kotoran. Ia berbicara kepada eksis-
tensi kemanusiaannya secara keseluruhan, dengan
segala potensinya untuk menerima dan merespon.
Al-Qur'an tidak menghadapkan perdebatan akal
yang beku kepada mereka. Tetapi, menggali
keberadaan dan potensinya dari dalam,

'Apakah (mnelw lnki) dnn tidak memikirknn bahw a
teman mereka (Muhammad) tidak berpenyakit gila.
Dia (Muhammad itu) tidak lain hanyalah sezrang
pemberi peringatan lagi pemberi penjelasan." (aI-
,{raaf: 184)

Mereka mengada-adakan perkataan dusta ten-
tang Rasulullah dalam perang urat sarafyang di.
sulut oleh kaum musyrikin Quraisy, yang memper-
gunakan perkataan-perkataan ini unfuk memper-
dayakan masyarakat. Mereka mengatakan, "Se
sungguhnya Muhammad itu terkena penyakit gila.
Karena ifu, dia mengucapkan perkataan yang aneh-
aneh ini, yang tidak biasa diucapkan oleh manusia."

Sesungguhnya para pemuka Quraisy mengeta-
hui bahwa mereka berdusta. Banyak sekali riwayat
yang menunjukkan bahwa mereka mengetahui
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kebenaran urusan Rasulullah itu. Mereka tidak
mampu mencegah diri mereka dari mendengarkan
Al-Qur)an dan terpengaruh olehnya secara men-
dalam. Kisah Akhnas bin Syuraiq, Abu Sufyan bin
Harb, dan Amr bin Hisyam (Abu Jahal) yang men-
dengarkan AlQur'an secara sembunyi-sembunyi di
tengah malam, selama tiga malam, telah kita ke-
tahui. Apa yang mereka rasakan dalam hati mereka
sudah terkenal.la

Demikian juga kisah Utbah bin Rabi'ah ketika
mendengar surah Fushshilat dari Nabi saw. yang
membuat jiwanya bergetar dan bergoncang karena
pengaruhnya. 15 Demikian"juga kisah persekong-
kolan mereka beberapa wakhr sebelum musim haji,
tentang apa yang mereka katakan mengenai Nabi
saw. dan Al-Qur'an yang beliau bawa. Juga komen-
tar al-Walid ibnul Mughirah, hingga mereka meng-
atakan'kepada para ufusan negara lain, "Sesung-
guhnya ihr adalah sihiryang mengesankan."lo

Semua riwayat ini menetapkan bahwa mereka
itu bukannya tidak tahu tentang hakikat urusan ini.
Tetapi, mereka hanya menyombongkan diri, dan
takut kepada penguasa yang berusaha meng-
hancurkan persaksian tidak ada Ilah (Iuhan) ke-
cuali Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasu-
lullah. Persaksian yang melucuti hak untuk men-
jadikan manusia menyembah kepada sesama ma-
nusi4 selainAllah. Juga persaksian yang meruntuh-
kan seluruh thaghut secara umum.

Oleh karena ihr, mereka memperalat keunikan
dan keajaiban Al-Qur'an yang berbeda dengan
perkataan manusia ini, sebagaimana mereka me-
mutarbalikkan gambaran tentang mereka dan
orang-orang sebelum mereka mengenai hubungan
antara kenabian dengan kegrlaan (penyakit Sila).
Mereka menyamakanAlQur'an dengan perkataan-
perkataan dan rumusrumus yang diucapkan oleh
orang-orang gila, yang ditakwilkan oleh dukun-
dukun mereka sesuai dengan kehendak hatinya.
Iantas, dikatakannya bahwa kalimat-kalimat itu
datang dari alam gaib. IGrena ifu, mereka me
ngatakan kepada masyarakat batrwa apa yang di.
ucapkan oleh Nabi Muhammad itu adalah disebab
kan beliau terkena penyakit gila. Sehingga, beliau
mengucipkan perkataan png aneh-aneh, menurut

anggapan mereka.17
Al-Qur'an mengajak mereka unhrk memikirkan

dan merenungkan urusan teman mereka (yakni
Nabi Muhammad) yang sudah mereka kenal se-
belumnya. Maka, sebelumnya mereka tidak pernah
melihat beliau menyimpang dari sikap yang lurus.
Mereka telah menyaksikan bahwa beliau addlah
orang yang arnanah dan jujur, sebagaimana mereka
juga telah menyaksikan bagaimana bijaksananya
beliau. Mereka telah menjadikan beliau hakam
(arbiter, juru damai) dalam persoalan Hajar Aswad
dan mereka telah rela menerima kepufusan beliau.
Dengan kepuhrsan ini, maka dapatlah dipadarnkan
pertikaian yang hampir meletus. Mereka juga me
naruh kepercayaan kepada beliau. Sehingg4 mereka
menitipkan barang-barang mereka kepada beliau
sampai beliau hendak pergi hijrah. falu, beliau
menugaskan anak paman beliau, Ali, unfuk meng-
embalikan barang-barang itu kepada para pemiliknya.

Al-Qur'an mengajak mereka untuk memikirkan
perihal teman mereka yang sudah terkenal ke-
hidupan masa lalunyi ini, yang serba transparan
semua urusannya. Nah, apakah orang yang demi-
kian ini yang terkena penyakit gila? Apakah yang
diucapkan dan dilakukannya ini sebagai ucapan dan
tindakan orang gila? Tidak, tentu tidak!

"...Tem.an mnelm (Muhnmmad) tidak bnpmyak;t gln.
Dia (Muhammnd itu) tidak lain hanyalah senrang
pembni peringann lagi pembui pmjelasan."

Akalnya tidak kacau, perkataannya tidak rancu.
Beliau hanya seorang pemberi peringatan dan penr
beri penjelasan. Perkataannya tidak rancu dengan
perkataan orangorang gila Keadaannya juga tidak
sama dengan keadaan orangorang gila.

Kemudian,

'Apalmh muelrn tidak rumpnhntilmn lwajaan kngtt
dnn bumi dnn segala sesuatu yang diciptnknt AllaJt. . . ?'
(af-Alaaf: fSs)

Ini adalah gelitikan lain di depan alam semesta
yang menakjubkan ini. Memperhatikan dengan
hati yang terbuka dan mata yang memandang
kekuasaan yang luas dan agung ini, saja sudah
cukup untuk membebaskan fibah dari tindihan

14 Silakan periksa kembali juz 6 Tafsir Fi hilalil Qur'an ni.
l5 Silakan baca juz 7 tafsir ini.
16 Silakan baca tafsir surah al-Muddatstsir dalam juz ke-29 tafsir azh-Zhilal ni.
17 Silakan baca bagaimana gambaran tentang Nabi dan penyakit gila clalam pandangan aneka macam kejahiliahan, dalan juzke-Z terzir

azh-Zhilal ini.
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kejatrilan. Juga cukup membuka eksistensi manusia

unhrk mengetahui hakikat kebenaran yang tersem-

bunyi, keindahan yang tersaksikan, dan keluar-
biasaan yang menunjukkan adanya Yang Maha
Pencipta lagi Maha Esa dan Mahakuasa' Memper-
hatikan dan merenungkan sesuatu yang diciptakan

Allah, dan betapa banyaknya sesuatu dalam ke-

rajaan langit dan bumi, dapat menggoncangkan hati

dan membingungkan pikiran. Juga membawa akal

unfuk mencari siapa sumber semua ini, dan men-

cari kehendak yang mewujudkan maktrluk dengan

keterahran dan kemasyhurannya ini.
Mengapakah makhluk-makhluk ini wujudnya

seperti ihr? Mengapa tidakberwujud lain yang tidak
terbatas modelnya? Mengapa mereka berjalan se-

perti itu, dan tidak menempuh jalan lain yang

mungkin? Mengapa ia konsisten pada kondisinya
seperti itu, dan siapakah gerangan yang menahan-

nya sehingga ia tidak berubah dari ciptaannya?

Apakah rahasiayang ada di dalam kesatuan tabiat-

nya jika undang-undang yang mengahrnya tidak
satu, yang bersumber dari kehendak yang satu,

yang dengannya qadar berjalan dan berlaku?

Jasad yang hidup, batrkan sel yang hidup, adalah

mukjizat yang tidak ada habis-habisnya. Keberada-

an sel ifu beserta susunannya, gerakannya, aktivi-

tas-alif,ivitasnya yang terus melakukan perubahan

menuju kesempurnaannya dengan tetap menjaga

eksistensinya- Juga adanya potensi padanya untuk
berkembang biak, pengetahuannya terhadap hrgas

tugas dan fungsinya untuk berkembang biak, dan

demikian pula keturunannya. Nah, siapakah
gerangan orang yang memperhatikan sebuah sel

seperti ini, kemudian hati bahkan fitrattnya merasa

mantap bahwa alam ini tidak bertuhan, atau ber-

tuhan banyak di sampingAllah?
Pengembangan kehidupan melalui pernikahan

dan berkehrunan menjadi saksi yang membisik-

kan kepada setiap hati dan pikiran tentang adanya

pengaturan dari Yang Maha Pencipta lagi Maha Esa

dan Maha Pengahrr. Kalau tidak begihr, maka siapa-

kah gerangan yang menjamin kehidupan dengan

senantiasa adanya laki-laki dan wanita pada ke
turunannya dalam jumlah yang seimbang untuk
berpasangan? Mengapa tidak pernah terjadi pada

suatu waktu bahwa manusia itu hanya melahirkan

kehrrunan lakilaki saja atau wanita saja semuanya?

Kalau hal ini terjadi, tentu akan terputuslah generasi

manusia. Maka, siapakah gerangan yang senantiasa

mengendalikan roda keseimbangan ini pada semua
generasi?

Sesungguhnya keseimbangan ifu mendapatkan
perhatian di dalam semua kerajaan langit dan bumi,
bukan hanya dalagr makirluk hidup saja. Ia men-

dapatkan perhatian di dalam bangunan atom (proton

dan elekbon) , sebagaimana dalam bangunan listrik
(positif dan negati0. Begitu keseimbangan antara

makhluk hidup dan benda-benda lain. Kalau ke
seimbangan ini rusak walaupun hanya sehelai

rambut, niscaya alam akan rusak. Maka, siapakah
gerangan yang mengendalikan roda keseimbangan

terbesar pada semua kerajaan langit dan bumi?l8

Bangsa Arab yang diajak bicara dengan Al-

Qur'an unhrk pertama kalinya ini belum mengeta-

hui sejauh mana keseimbangan dan keharmonisan
di dalam kerajaan-keraiaanlangit dan bumi serta
segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Akan
tetapi, fitrah manusia sendiri dapatbertemu dengan

alam ini secara mendalam. Juga saling merespon

dengan bahasa yang tidak terucapkan kecuali di
dalam kedalaman ini. Cukuplah bagi manusia unhrk
memperhatikan dengan hati terbuka dan melihat
dengan matanya kepada alam ini. Sehingga, ber-

temulah kesan-kesan dan isyarat-isyaratyang mem-

berikan petunjuk.
Dengan fitrahnya, ketika kesarrkesan ini terasa-

kan olehnya, dapat memperoleh petunjuk bahwa ia

tentu punyaTuhdn. Hakikat ini tidak pernah sirna
dari perasaannya.Yang keliru hanyalah di dalam

mengidentifikasi Tuhan secara benar. Sehingga,

mereka perlu diberi risalah untuk dapat meman-

dang dengan benar.le
Adapun orang-orang ateis baru, pemitkpaham

"Sosialisme Ilmiah", sudah mengubah (menyele
wengkan) dan mengotorifitrahnya. Bahkan, mereka

sudah mengingkari fitrah dan menentang apayang

senantiasa dirasakannya di dalam dirinya. Padahal,

ketika salah seorang dari mereka berada di angkasa

luas, dan melihat pemandangan yang luar biasa-
yaihr bumi yang terlihat hanya seperti bola yang

terapung-apung di angkasa-niscaya fitrahnya ber-

tanya-tanya "Siapakatr gerang:an yang menatrannya

seperti ini di angkasa luas ini?" Akan tetapi, ketika
dia sudah turun ke bumi, dan teringat akan ancam-

t8 Silrk* b"." p"."1 "Haqiqatul Kaun" dan pasal "Haqiqatul Hayat'' dalam l<ttab Ktashaai*ut Tashwuruil Islami wa Muqaunoimaatuhu,bwiur

kedua.
G Silakan baca pasal,'tJluhiyyah wa'Ubuudiyyah" dan pasal "Haqiqatul Insan" dalam sumber di atas, terbitan Darusy-Slrrruq
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an negara (penguasa), maka dia berkata bahwa dia
di sana tidak berjumpa Allah. Disembunyikan
teriakan fitrahnya yang berteriak dari dalam, di
depan sebagian dari kerajaan langit dan bumi!

Sesungguhnya Allah yang berbicara kepada
manusia dengan Al-Qur'an ini adalah yang telah
menciptakan manusia, dan yang mengetahui fitrah-
nya!

Akhirnya, hati manusia disenfuh dengan rnasa-
lah kematian yang kadang-kadang tersembunyi
dari mereka, di alam misteri yang gaib. Padahal,
kematian itu begitu dekat, dan mereka melupa-
kannya,

"...Dan lurnungkinan telnh drltnt ajal mzrela.,"

Apakah gerangan yang memberitatrukan kepada
mereka kemungkinan ajal mereka telah dekat?
Apakah gerangan yang menjadikan mereka tetap
dalam kelalaiannya dan tertuhrp dari urusan Allah
yang gaib ini? Padahal, mereka berada di dalam
genggaman-Nya dan tidak dapat lepas.

Sentuhan dengan ajal yang gaib, yang boleh
jadi sudah dekat, ini sungguh menggoncangkan
hati manusia dengan sangat dalam! Boleh jadi
hatinya sadar, terbuka, dan mengerti. Allah yang
menurunkan AlQur'an dan menciptakan manusia
ini mengetahui bahwa sentuhan ini tidak akan
menjadikan hati tetap lalai. Namun demikian, masih
ada juga hati yang menentang dan menyombong-
kan diri!

'...Maka, kepada berita mnnal*h logi merekn alwn
bniman ulain lcepadn Al-@f an itu?" (a[-Nraaf:
185)

Perkataan apa lagr sesudah Al-Qur'an ini yang
dapat mengugah hati atau melunakkannya... ?

Sentuhan-sentuhan yang banyak dalam satu ayat
ini benar-benar menyingkapkan kepada kita bagai-
mara mnnhajAl-Qur'an di dalam berbicara kepada
eksistensi manusia-... ta tidak membiarkan safu sisi
pun dari eksistensi manusia ini melainkan diajaknya
bicara. Tidak membiarkan satu senar pun melain-
kan dipetiknya. Ia tidak berbicara kepada otak,
tetapi tidak diabaikannya. Maka, di jalan ini-ketika
menggoncang eksistensi manusia secara keselu-
ruhan-Al-Qur' an menyentuh dan menggugahnya.

AlQur'an tidak menggunakan teori debat kusir.
Tetapi, dihidupkannya hati manusia agar memper-
hatikan dan memikirkan kehidupan altual yang
sedang berlangsung dengan arusnya yang deras.

Demikianlah hendaknya manhaj dahmh kepada

agama Allah yang harus ditempuh. Karena, manu-
sia adalah manusia, dan tidak akan berubah men-
jadi makhluk lain. Al-Qur'an adalah Al-Qur'an,
firman Allah yang abadi. Pembicaraan Allah kepada
manusiayang tidak akan berubah, bagaimanapun
pengetahuan manusia itu berkembang!

f

Di sini, AlQur'an berhenti sebentar untuk mem-
berikan komentar. Dalam perhentian ini, ia mene-
tapkan sunnah Allah tentang pehrnjuk dan kese
satan. Namun, sesuai dengan iradah dan kehendak-
Nya di dalam memberi pehrnjuk kepada orang yang
mencari petunjuk itu dan berjuang untuk men-
dapatkannya. Juga di dalam menyesatkan orang
yang membelolikan hatinya dari petunjuk-petunjuk
hidayah dan isyarat-isyarat kepada keimanan. Hal
ini dikemukakan sesuai dengan apayang dipapar-
kan sebelumnya mengenai keadaan kaum yang
dibicarakan Al-Qur'an, menurut metode Al-
Qur'anul-Karim di dalam menampilkan kaidah
umum dalam perumpamaan yang unik. Juga di
dalam menjelaskan sunnah (aturan) yang tetap
terhadap peristiwa yang terpdi,

$ti{;Wa:€,:i;i|:s,r1ilxiu}.J
"Bararrysiapa yang Allah sesatknn, malm baginya tak
ada orangyarry aknn memberi petunjuk. Allah rum-
biarlran mneka thombang-ambing dnlnm leesesatan. "
(al-.0rlraaf: 186)

Sesungguhnya orang-orang yang sesat itu
tersesat karena mereka tidak mau memperhatikan
dan merenungkan. Barangsiapa yang tidak mau
memperhatikan dan merenungkan ayat-ayatAllah,
maka Allah menyesatkannya. Barangsiapa yang
disesatkan Allah, maka tidak ada seorang pun yang
dapat memberinya pehrnjuk,

"Bmangsiapa yang Allnh sesatlaa malca baginya tidnk
ada orang yang almn membni peturyuk....'

Barangsiapa yang ditetapkan Allah berada dalam
kesesatan, sesuai sunnah-Nya ifu, maka dia akan
senantiasa terombang-ambing dalam kesesatannya
dari kebenaran,

'.,. Allah membiarkan mereka terombang-ambing
dnlnm leesesatan."

Membiarkan mereka terombang-ambing dalam
kesesatan bukanlah kezaliman bagi Allah. Karena
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mereka sendirilah yang telah menutup mata dan
pandangan mereka. Mereka telah mengabaikan
hati dan organ-organnya. Mereka telah mengabai-

kan keindahan ciptaan Allah dan rahasia semesta.

Mereka melalaikan kesaksian segala sesuatu yang

dihadapkan kepadanya dalam ayat terdahulu. Pada
hal, kalau mereka mau melontarkan pandangannya

ke alam semesta ini, tentu akan merasa kagum'
Kalau mau membuka matanya, niscaya akan me
ngetahui tanda-tanda kekuasaan Allah. Kalau
manusia mau memperhatikan dirinya sendiri atau

segala sesuatu yang meliputinya, niscaya dia akan

merasakan kemukjizatan (keluarbiasaan) pencip
taan dirinya dan apayang ada di sekitarnya

Akan tetapi, apabila dia menutup mata dari semua

ini, makaAllah membiarkannya dalam kesesatan

dan kebutaan. Apabila dia melampaui batas se-

sudah ihi dan melanggar kebenaran, maka Allah
membiarkannya dalam kesesatannya. Sehingga,

dia akan jituh ke dalam kebinasaan,

".. Allnh mzmbiarlmn mnela toombang-ambirry dalnm

lesesatan."'"*

Kapankah llari Kinmat Alran Tiba?
Orang-orang yang melalaikan apa yang ada di

sekeliling mereka, dan buta terhadap apa yang me
lingkupinya, bertanya kepada Rasulullah tentang
hari kiamat yang jauh dan tersembunyr di alam
misteri. Mereka seperti orang yang tidak mengeta-

hui apayang ada di bawah kedua kakinya dan dia

hendak mengetahui sesuatu yang ada di ufukyang
jauh.

u*w6S r*lt6-itxi*6M
#{UjVa.<.ai4'cii'}$;VIWS
ti'^^WQSYc f F Jk e;r;;.kS ;
tT;4".irt:$iiSl#Sn6rS1;<$
ti.!#s,;;:lll,Kfis^7tiilyr;,{i
|'j$;;W.;rir[J3YAt*6;gt'-

.Gr
\AAv

"Muela rwnnnyal'an lupafumu tmtang kialnat,'Biln-
trnh trjaninya ?' Kalalwnlah,'Sesun'gguhny a pengeta-

huan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhnnku.

Tidak seorang pun yang dapat merlelnslan waktu ke-

danngannya seLain Dia. Kiamnt itu amat bnat (huru-

haranya bagi makhluk) yangdi langit dan di bumi.

Kiamat itu tidak alan dn6ng kepadnmu melninkan

dengan tiba-tiba.' Merela bertanya kepadamu sealmn-

akan lamu b enm - b eyar mengetahuiny a. Katalwnlah,
'Sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu
adalah di sisi Allah, tetapi lubanyaknnmnnusi'atidnk
mmgetnhui.' Katnlwnlnh, Afu tidak bu kuasa mmmik
lumanfaatan bagi diriku dan tidak (pula) menolak

lwttudhnratan lucuali yang dikehendnki All.ah. Sekira-

nya aku mengetahui yang gaib, tentulnh aku mzmbuat

kebajiknn sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan

ditimpa Isemudhnratan. Aku tidak lnin lmnyalnh pem-

beri peringatan, dan pembawa berita gembira bagi

orang- nrang yang b eriman "' (al-Ataaf: 187-188)

Akidatr tentang hari akhirat beserta perhitungan

dan pembalasan di sana nanti, sangat mengejutkan
kaum musyrikin di jazirahArab. Padahal, akidah ini
merupakan ajaran yang orisinil (pokok) di dalam

agama Nabi lbrahim a.s. yang notabene adalah

nenek moyang kaum musyrikin itu. Juga terdapat
din dalam ag:rma Nabi Ismail a.s., bapak mereka
yang mulia.

Namun, karena telah lamanya wakhr berlalu dan

telah jauhnya mereka dari pokok-pokok agama

' Islam yang menjadi pegangan Nabi Ibrahim dan

Ismail, hingga akidah tentang akhirat sirna dari
pikiran mereka, maka akidah tentang hari akhirat
ihr menjadi sesuatuyang sangat aneh dan jauh dari
pikiran mereka. Sehingga, mereka benar-benar
merasa heran terhadap Rasulullah yang berbicara'
kepada mereka tentang kehidupan sesudah mati,

dan tentang dibangkitkan dari kubur. Juga tentang

akan dikumpulkannya manusia di padang mahsyar,

dan tentangperhihrngan dan pembalasan amal se
bagaimana diceritakanAlQur'an di dalam surah lain,

"Orang-orang lnfr boluta (lupana tunan-tmnnnya),

Maukah kamu knmi tuniuklun lupadamu seorang

In*i-laki yang Mnberttnlwn lrcpannnu bahrua apabiln

badnntnu telah hnnmr seharnn-lwwumya' saunguh-
n1a lumu berwr-bmnr (alwn dibangkitlmn kembali)

dalam ciptaan yang baru? Apakah dia mengada'

adakan fubohongan terhndap Allah ataukah ada

padanya penyakit gile?' FtaaH, tetapi orangarang
-y 

ang tidnk b€rhnnn lupadn rcgni aliirat bnadn dnlnn
'stt"an" 

dan lusesatan yang i auh'" (Saba': 7-8)

Allah mengetahui bahwa suatu umat tidak akan
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dapat membimbing manusia dan menjadi saksi
atasnya, sebagaimana peranan umat Islam, kecuali
kalau akidah tentang akhirat telah jelas baginya dan
meresap di dalam kalbunya. Sehingga, membayang-
kan kehidupan itu hanya sementara waktu dan
terbatas pada kehidupan dunia saja (tanpa ada
kehidupan akhirat), dan terbatas di planet bumi
yang kecil ini saja, tidak akan dapat melahirkan
umatyang demikian sifat dan tugasnya.

Akidah tentang akhirat melapangkan pandangan

dan meluaskan hati. Juga sangat menenfukan di
dalam membangun jiwa manusia di dalam me-
ngembangkan kehidupan ini, yang menjadikannya
layak mengemban tugas yan! besar itu. Ia juga
merupakan sesuatu yang sangat penting untuk
mengendalikan jiwa dari mengikuti kesenangan-
kesenangan yang sedikit dan keinginan-keinginan-
nyayarig terbatas. Karena luas lapangan geraknya,
maka ia tidak dapat dihentikan karena tidak mem-
peroleh hasil dalam wakhr dekat Juga tidak akan
berhenti karena harus berkorban dan bersusah
payah. Ia tidak akan berhenti dari melakukan tugas
mengajarkan kebaikan, melakukan kebaikan, mem-
bimbine kepada kebaikan, meskipun harus mele
paskan keuntungan duniawi yang dekal Juga
meskipun harus berkorban dan menderita. Inilah
perasaan yang harus dimiliki umat ini di dalam
mengemban hrgas yang besar itu.

I'tilad tentang akhirat merupakan persimpang-

anjalan antarakeluasan pandangan dan persepsi di
dalam jiwa manusia, dengan kesempitan pandang-

an dan perhitungan dalam batas indrawi di dalam
pengetahuan binatang! Pengetahuan binatang tidak
layak untuk membimbing manusia- Juga tidak layak
untuk mengemban amanat Allah untuk menjadi
lfialifah di muka bumi.

Karena, akidah tentang akhirat ini sangat di-
tekankan dalam semua agamaAllah. Kemudian di
dalam agama terakhir ini gambaran tentang aktrirat
diterangkan dengan begihr luas, dalam, dan jelas.

Sehingga, alam akhirat ini me-njadi lebih matap,
lebih jelas, dan lebih dalam di dalam perasaan umat
Islam daripada alam dunia tempat mereka menjadi
kehidupan pralitis ini. Dengan demikian, umat
Islam ini pantas membimbing manusia dengan
kepemimpinan yang lurus sebagaimana pernah
dicatat dalam sejarah manusia.2o

Sekarang kita berada pada suahr tempat dalam
surah al-Araaf ini, di depan persepsi dan pemikiran
yang menganggap aneh dan mungkar terhadap
akidah akhirat. Hal ini tampak di dalam pertanyaan
mereka tentang hari kiamat, yang dilontarkannya
dengan maksud unfuk meremehkan, mengingkari,
dan melecehkannya,

"Mereka menanyakan leepadnmu tentang kiamat,
'Bilnkah terj adiny a... ? "'

Hari kiamat itu adalah perkara gaib. Hanya Allah
yang mengetahuinya, dan Dia tidak memberita-
hukannya kepada seorang pun dari makhluk-Nya.
Akan tetapi, kaum musyrikin menanyakannya ke
pada Rasulullah. Munskin pertanyaannya ihr unhrk
menguji beliau, mungkin karena menganggapnya
aneh, dan mungkin karena hendak menghinakan
dan melecehkan. " B ila lah t e4 adiny a... ? " Y al<ni,
kapankah terjadinya hari kiamat yang engkau
tetapkan adanya ihr?!

Rasulullah adalah seorang manusia biasa yang
tidak mengetahui perkara gaib. Beliau diperintah-
kan untuk menyerahkan segala perkara gaib ke-
pada pemiliknya. Juga diperintahkan untuk meng-
ajarkan kepada mereka bahwa pengetahuan ten-
tang hari kiarnat ihr termasuk hak ltrusus ukhiyyah
Sedangkan, beliau hanyalah seorang manusia yang
tidak boleh mengklaim mengetahui perkara gaib
yang di luar batas kemampuan kemanusiaannya.
Yang mengetahuinya hanyaTuhannya, dan beliau
diberi wahyu oleh-Nya sesuai kehendak-Nya,

"... Katal@nlah,'Sesungguhnya pengetahuan tentang
kiamnt itu adnlnh padn sisi Tulnnku. Tidnk seorang

pun yang dapat merujelnsknn waktu leedntangannya

selnin Dia...."'

Maka, Allah sendirilah yang mengetahui kapan
terjadinya hari kiamatitu. Dia tidak akan menyingkap
kannya kecuali pada waktunya. Tidak ada seorang
pun selain Dia yang dapat menyingkapkannya.

Kemudian AlQur' an memalingkan mereka dari
mempertanyakan wakfu kedatangannya, kepada
memperhatikan sifrt dan hakikatuiya, agar mereka
merasakan kedahsyatan dan kengeriannya Sesung-
guhnya kiamat itu merupakan perkara yang sangat
besar. Bebannya sangat berat, sehingga langit dan
bumi pun keberatan. Setelah itu, kiamat akan

20 Silakan baca juzkeT tafsir aztt-Z,ital:riri,danbacapdalttzb Maslaahidul QiyaanahfiI Qur'an,terbitan Darusy-Syuruq
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datang dengan tiba-tiba, dan orang-orang yang me
lalaikannya tetap lalai,

"...K'iam.at itu amnt bnat (huru-hnranya bagi mnkll-
luk) yang di langit dnn di bumi. Kiamnt itu tidnk aknn
don glupadnmu melninlun dmgan tiba-tiba...."

Maka, yang lebih utama ialah mengaratrkan per-

hatian untuk mempersiapkan diri dalam meng-
hadapinya sebelum kedatangannya, selagi masih
ada kesempatan dan masih ada umur. IGrena tidak
ada seorang pun yang mengetahui kapan kiamat itu
datang, maka hendaklah ia bersegera mengguna-
kan kesempataru5ra- Jangan menyia-nyiakan wakhr-
nya sedetik pun, karena kiamat akan datang dengan
tiba-tiba!

Selanjuhrya, Al-Qur'an menyatakan keheranan
terhadap orang{rang yang menyakan hari kiamat
itu kepada Rasulullah, bahwa mereka tidak me-
ngetahui tabiat risalah dan hakikat Rasul. Juga tidak
mengerti hakikat uluhiyyala dan adab Rasul ter-
hadap Tuhannya Yang Mahaagung.

"-.Muelm b er tany a lepadamu s eakan- alan engkau

b m,ar - b enar mengetahuiny a.... "

Yakni, seakan-akan engkau selalu menjadi sasar-

an pertanyaan tentang hari kiamat ini, dan difugasi
menjelaskan kapan wakhr terjadinya! Rasulullah
tidak pernah meminta kepada Tuhannya untuk
mengetahui sesuatu yang hanya Allah saja yang
mengetahuinya,

"... Katakanlah,'Sesungguhnya pengetahuan tentang

hnri kiamat itu adnlah di sisi Allnh...."

Hanya Allah yang mengetahuinya. Dia tidak
memberitahukannya kepada seorang pun dari
makhluk-Nya.

",.Aknn tetapi lubaryalmn m.anusia tidak mengeta'

hui."'(al-Nraafz 187)

Urusan ini bukan urusan hari kiamat saja. Akan
tetapi, persoalannya adalah seluruh perkara gaib.

Maka, kepunyaan Allahlah pengetahuan tentang
perkara gaib ini. Dia tidak memderitahukannya
sedikit pun kecuali kepada orang yang dikehendaki-
Nya, menurut ukuran yang dikehendaki-Nya, pada

walitu yang dikehendaki-Nya.
Oleh karena itu, para hamba tidak dapat mem-

beri kemanfaatan atau kemudharatan kepada

dirinya sendiri. Kadang-kadang mereka melakukan
sesuafu dengan maksud untuk mendapatkan ke
untungan, tetapi yang diperoleh justru kemudharat-
an. IGdang-kadang mereka melakukan sesuatu de
ngan maksud unhrk menghilangkan kesulitan, tetapi
malah menimbulkan akibat buruk atas mereka.
Kadang-kadang mereka melakukan sesuahr yang

tidak mereka sukail tiba-tiba menghasilkan sesuatu
yang baik. Kadang-kadang melakukan sesuatu
yang mereka sukai, tetapi tiba-tiba akibatnya ke
mudharatan,

'Bolzh jadi lwmu membmci sauatu, padnlnl ia amnt
baik bagimu; dan bolzh jadi (puk) knmu menyukai

sefltatu, padnhnl in amat buruk bagima. "(al-Baqa-
rah:216)

Seorang penyair berkata,
'Aduhai siapakah gerangan yang dapat rnem-

beritahulan kzpadnku
hasil perj alananku s ebelum aku pugi
dnn dnri mana ia tahu
padahnl hnsil dari ttjuanku itu baru diketahui

setelnh pcrj alanan usai . " 2r

lni hanya unhrk menggambarkan posisi manusia
di depan perkara gaib yang misterius. Bagaimana-
pun pandainya manusia dan bagaimanapun ia
belajar, maka posisinya di depan perkara gaib yang

tertufirp, di depan kelambu kegaiban yang terlabuh-
kan, akan mengingatkannya terhadap kemanusia-
aruryayang terhalang dari mengetahui perkara gaib
yang tertuhrp.22

Kita sudah mengetahui siapakah Rasulullah ihr,
dan bagaimana kedekatannya kepada Tuhannya.
Namun, beliau diperintahkan untuk menyatakan
kepada masyarakat bahwa di depan urusan gaib,

beliau hanyalah seorang manusia biasa sebagai'
mana orang lain. Beliau tidak memiliki kekuasaan
untuk mendatangkan kemanfaatan dan kemu-
dharatan kepada diri beliau sendiri. Karena, beliau
tidak mengetahui perkara gaib, tidak mengetahui
hasil-hasil yang akan dicapai sebelum usai per-
jalanan, dan tidak mengetahui bagaimana jadinya

tindakan yang dilakukannya.
Oleh karena itu, beliau tidak berkuasa unhrk

memilih akibat perbuatannya. Pasalnya, seandainya

beliau sudah mengetahui kesudahan sesuatu yang
gaib itu baik, niscaya beliau akan melakukannya.

21 Dari qasidah Ibnur Rumi.
22 Silakan baca j uz ke-? tafsir azh-Zhilat padawaktu menafsirkan 

^yat, 
"Wa 'indahuu mafaatiihulghaibi laa ya'Iarnuhaa illaa Huua'..."
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Seandainya beliau sudah mengetahui kesudahan-
nya itu buruk, niscaya beliau menghentikannya.
Beliau hanya berbuat. Sedangkan, hasil yang akan
diperolehnya adalah menurut qadar Allah di dalam
ilmu gaib-Nya,

"Kanknnlnh Aku tidak berlntasa mmnrik knnanfant-
an bagi dirilw dan tidak (puln) mennlnk kemudlnratan
Iecuali yang dikzfundaki Alkh, Sekiranya alw mengetn-

hui yang gaib, tentulah aku membuat kebajikan se-

banyak-banyakrrya dnn alw tidnk aknn ditimpa leemu-

dharatan...." (al-,{raaf: 188)

Dengan pengumuman ini, maka sempurnalah
akidah tauhid dengan sebersih-bersihnya dari
kemusyrikan dalam benfuk apa pun. Juga bersen-
dirianlahT,atllahiahdengankekhususan-kekhu-
susannya yang tidak ada seorang pun yang ber-
sekuhr'dengan-Ny4 meskipun manusia ifu Muham-
mad utusan Allah, kekasih-Nya, dan pilihan-Nya.
Maka, di depan pintu gerbang kegaiban ini, ber-
hentilah kemampuan manusia dan ilmu manusia.
Pada batasbatas kemanusiaan ini berhentilah sosok
Rasulullah dan berhenti pula tugas-hrgasnya,z3

"...Aku tidak lain hanyalah pembni peringatan dnn
pembawa berita gembira bagi orang-irang yang ber-

imnn."

Rasulullah hanyalah seorang pemberi peringat-
an dan pembawa berita gembira kepada semua
manusia. Akan tetapi, "orang-orang yang beriman-
lah" yang memanfaatkan peringatan dan berita
gembira yang beliau sampaikan itu. IGrena mereka-
lah orangorang yang mengerti hakikat ajaran yzmg

beliau bawa. Merekalah yans mengerti apa yzurg

ada di belakang sesuatu yang beliau bawa itu.
Kalimat ini tidak memberikan petunjuk yang

dikandungnya kecuali kepada hati yang terbuka
dan akal yang mau menyarnbut dan menerimanya.
Al-Qur'an ini tidak membukakan perbendahara-
annya, tidak menyingkapkan rahasia-rahasianya,
dan tidak memberikan buahnya kecuali kepada
or:mg-orang yang beriman. Iman{nilah yang men-
jadikan mereka merasakan AlQur'an dengan pera-

saan seperti ifu, dan mengetahui makna-makna
beserta tujuannya. Juga melakukan sesuatu yang
luar biasa dalam wakhr yang demikian singkal

Generasiyang unik itu merasakan manisnyaAl-
Qur'an, menangkap cahayanya, dan mendapatkan

daya pembedanya, yang tidak diperoleh kecuali
oleh orang-orang yang beriman dengan keimanan
seperti keimanan generasi itu. Meskipun Al-Qur'an
yang membawa roh mereka kepada keimanan,
keimanan inilah yang membukakan kepada rnereka
apa yang ada dalam Al-Qur'an, yang tidak dapat
dibukakan kecuaJi oleh iman.

Mereka hidup dengan Al-Qur'an dan untuk Al-
Qur'an. Oleh karena itu, generasi ini tidak pernah
berulang-dengan segala sikap dan sifabrya-dalam
sejarah, kecuali dalam bentuk individu-individu
yang mengikuti jejak generasi yang luhur dan
mengagumkan itu.

Mereka telah menggunakan waktunya yang
panjang untuk bersama Al-Qur'an ini. Maka, sum-
ber ajaran yang indah ini tidak tercampur dengan
perkataan seorang pun. Kecuali, perkataan dan
petunjuk Rasulullah yang nota bene bersumber dari
Al-Qur'an itu sendiri. Oleh karena ihr, generasi itu
merupakan generasi yang sangat unik.

Karena itu, alangkah tepatnya kalau umat
sekarang berusaha m'elakukan apa yang dilakukan
oleh generasi tersebut dan menempuh mnnhajyans
mereka tempuh. Juga hidup dengan Al-Qur'an dan
untuk Al-Qur'an dalam waktu yang panjang (se-

umur hidup). Namun, tidak mencampuradulkan
pikiran dan hati mereka dengan perkataan manusia
agar dapat seperti generasi yang unik (para sa-

habat) itu.u

Penyimpa^ngan Akidatl
Kemudian, perjalanan dilanjutkan mengenai

persoalan tauhid, yang dimulai dengan melukiskan
sebuah kisah, untuk menggambarkan langkah-
langkah penyelewengan dari tauhid kepada syirik.
Seakan-akan ia merupakan kisah penyimpangan
kaum musyrikin ifu dari agama nenek moyang
mereka, Nabi Ibrahim. Perbuatan yang berujung
pada kehinaan yang mereka lakukan. Yaitu, me-
nyembah berhala-berhala yang mereka perse-
kutukan itu. Ini jelas merupakan fenomena ke-
batilan begitu manusia mau memperhatikan dan
memikirlannya. Pada bagian akhir ditutup dengan
mengarahkan Rasulullah unfuk menantang mereka
dan sembahan-sembahan yang mereka sembah

23 Silakan bacaluz tujuh tentang Tabint Risalah itnn Hakihat Rasut.
24 Silakan baca pasal Jailun Mutafarrid" dalaml<rtab Ma'alim fith-Thariiq, terbitan Darusy-syuruq
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selain Allah. Juga mengarahkan Rasulullah untuk
berlindung kepada Allah saja, pelindung dan
penolongnya,

tG. t Q.a J3i:' iLS ;i i 3:* " lii
-1,t#6+<stiLQfr ctiq4fKt'g.
'SKW(vrl6ilGlJir*
|G,^tGww\;e193;>artt
l(,,tr;i\t'r[ \13'5i|Jfrir:Q3r::ra-
-sitr 

?s;gs-r; $ 6;M. it'q, g4

T;#Si'xJyi^&i'otst6r)2;-6
:riiLy-t6;^r5|tJ;;:'fi4;rr;
# &;6-"pJ (4 \+ 6\ gi c 5ii
;ii1 $ e,+t3rt: \;*Jfr'
W ;t A \At 3"y;. fi "p i,U'r,XM';

{;rrVx$Vi,;e3{,r,}{s{VU;.
'ii{i\df 

" 
jix'4Lytg'*xe'fl:i

-* i,-eL j i A t\t #"'a;e\ J7 -*'
&,<#"I#:16L;6JMS
611-6.'ift;{t;r'65aAJyi3ii;of'

g,'oi;;S;f,
'Dialnh Yang menciptaknn lcamu dnri diri yang satu

dan dari padanya Dia menciptalwn istrtnya, agar dia

merasa serumg kzpadnnya. Malm, setelnh dimmpuinya,
istrinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan

tnusLah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemu'

dian tatlmla dia merasa berat, kedutinya (suami istri)
bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata,

'suungguhnya jika F'nglnu memberi knmi anakyang

sempurna, tentuLah lami tnmasuk orang-orang yang

b er syukur.' Tatkala Allah memb ni leladn keduany a

seoiang anak yang sempurna, maka keduanya men-

jadiknn sekutu bagt Alkh terhadap annk yang telah
-dianugerahkan-Nya 

kepada keduanya itu. Maka,

Mahailnggl Allnh dnri apa yang merekn persekutulwn.

Ap akah 
- 
mere ka memp ers e kutukan (Allah dengan)

berhaln-berhnk yorg tak dapat menciptaknn sesuatu-

pun? Sedangkan, berhnln-berhala itu sendiri buatan

orang. Berhala-berhala itu tidak mampu memberi

p er to longan kep ada p eny emb ah- p eny emb ahny a dan

kepadn dirinya smdiri pun berhnln-berhaln itu ti-dnk

dapat memberi pertolongan.Jika kamu (hai zrang-

orang musyrik) menlerunla (buhn@ untuk memberi

petunjuk kepa^damu, tiilnk:lnh bsrhnl"a-b erllaln itu dnpat

munp nkntnnknn s eruanmu. Sam.a s uj a (milrty a) buat

kamu menynu mereka ataupun kamu berdiam diri'
Sesunguhnya berhaln-berhnla yang lamu snu selnin

Allnh itu adnkh maAihhuk (yang lzmah) yang serupa

juga dengan lmmu. Mala, serulnhbnhaln-bnhnln itu
lnlu b i ar lanl,ah mn e kn m emp er lcennnlan p ermint aan -

mu, j ikn lmmu memnng nrang- lrang lang bmar. Apa'
lmh berhnl.a-berhnln mempunyai kaki yang dtngan itu
ia dnpat b erj alan, atau mempuny ai nngan y ang fungan

itu ia dapat memegang dengan knas, atau mempuny ai
mata yang dnngan itu ia dapat melihat, atau mem-

punyai telinga yang dengan itu ia dapat mendm-gar?

Katnkanlnh,'Pangqillnh buhnln-bnhnLamu yang knmu

j adilmn s ekutu Allnh. Kmrudian l"akulcanln h tqu dal q
- 

(untuk mencelakakan)ku, tanpa memberi tangguh

(fupadaku). Sesungguhnya pelindungku ialah Allah
yang telnh mmurunkan Alkinb (Al- @f gn) dan Dia
- 

melindungi orang-nrang lang saleh. Berhala-buhnl"a

yang knmu seru sel.ain Allnh tllnklah sangup meno-

longmu, bahknn tidak dnpat mmohng dirinya smdiri.'

Jikn knmu seknli.an menyeru (buhnla-berhnln) untuk

memberi petunjuk, niscaya berhnla-berhnln itu tidak
dnp at mendengarrry a. Kamu melihat b nhnl"a- b nhaln
iti memandnng lepadnmu padnhal ia tidnk meliltat."
(al-,rfraaf: 139-198)

Ini adalah perjalanan bersama kejahilahan de-

ngan persepsi-persepsinya yang setelah menyele
weng dari peribadatan kepadaAllah Yang Esa tidak
mau berhenti pada batas kelemahan dan kesesatan

ihr saja. Juga tidak mau kembali berpikir dan me
renungkan. Perjalanan ini juga menggambarkan
langkah-langkah penyelewengan dalam tahaptahap

awalnya, dan bagaimana ia berkesudahan kepada

kesesatan yang begitu jauh.

'Dial"ah Yang mencipnlcan lwmu dnri diri yang satu

dan dnri padanya Dia menciptalan istrtnya, agar dia

merasa seumg lwpadanya. Malm, setelah dimmpurinya,

istrirrya itu mengandung lmndungan yang ringan, d"an

teruilah dia mnasa ringan (beberapa waktu). I{emu-
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dian tatlmln dia merasa berat, keduanya (suami istri)
bermohon lcepada Allah, Tilhannya serala berkata,
'Snungguhnya jikn Engknu membni knmi annkyang
sempuma, tentulnh knmi termosuk orang-orang yang
b ersy ukur. "' (al-r{raaf: 189)

Inilah fitrah di manaAllah menciptakan manusia
atas dasar fitrah ini. Yaitu, fitrah untuk meng-
hadapkan diri kepada Allah, Tuhan merek4 dengan
mengakui rububiyy ahNya yang murni, ketika takut
dan ketika berharap. Percontohan yang dibuat
untuk fitrah di sini dimulai dengan asal-usul ke-
jadian, dan berpasang-pasangan. Dipaparkan pula
tabiatnya,

'Dialnh yang menciptalan lmmu dari diri yang satu
dan dari padanya Dia menciptaknn istrinya, agar dia
meras a s erung lup adnnl a.... "

Dalhm tabiat penciptaanny4 dia adalah diri yang
satu, meskipun berbeda-beda tugas dan fungsinya
antara laki-laki dan wanita. Perbedaan ini hanyalah
agar si suami cenderung kepada istrinya dan me
rasa senang dengannya. Demikianlah pandangan
Islam terhadap hakikat manusia dan fungsi suami-
isti dalam pengembangbiakannya.

Ini adalah pandangan yang sempurna dan tepat,
yang sudah ada sejak empat belas abad silam. Yakni,
ketika agama-agama yang menyimpang meng-
anggap wanita sebagai biang bencana manusia.
Juga menganggapnya terkutuk, najis, dan sebagai
perangkap unfuk mempesona, yang harus diwas-
padai dengan sungguh-sungguh. Pandangan Islam
yang sempurna ini sudah ada ketika paham keber-
halaan waktu ifu, dan senantiasa, menganggap
wanita sebagai benda. Atau, maksimal sebagai pe
layan yang tingkatannya sangat rendah diban-
dingkan laki-laki, dan tidak diperhitungkan sama
sekali.

Pada dasarnya pertemuan (hubungan biologis)
suami-istri adalah menyenangkan dan menen-
teramkan, supaya kesenangan dan ketenteraman
ini menyelimuti rahim tempat lurpbuhnya embrio.
Sehingga, akan menghasilkan anak manusia yang
berharga, yang pantas menjadi generasi muda
untuk mengemban warisan peradaban manusia.
Pertemuan ini tidak semata-mata untuk men-
dapatkan kenikmatan dan memenuhi keinginan.
Bukan unfuk menciptakan perpecahan dan per-

musuhan. Juga bukan unfuk mempertentangkan
kekhususan-kekhususan dan tugas-tugas. Atau,
untuk sekadar mengulang-ulanginya, sebagaimana
yang dilakukan kaum jahiliah tempo dulu maupun
sekarang.25

Sesudah itu, dimulailah kisahnya, dimulai dari
tahap permulaag

'...Maka, setelah dicampurtnya, istrinya itu mengan-
dung knndungan )ang ringan, dnn teruslah ia merasa

ringan (b eberapa w aktu).... "

Ungkapan Al-Qur'an begitu halus dan lembul
ketika melukiskan hubungan pertama antara suami
isffi ,' Maka, s e t e lah d i c amp ur iny a... . " Kahrnat ini
sebagai ungkapan yang serasi unhrk menggambar-
kan kondisi hubungan yang berlangsung dengan
perasaan riang. Juga untuk menggambarkan ke-
lembutan aktivitas mereka sehingga tampak ber-
satunya perasaan mereka, bukan sekadar perte-
muan badan. Ungkapan yang serasi unfuk meng-
gambarkan manusia dengan gambaran "kemanu-
siaannya" di dalam,melakukan hubungan, dan
unfu k membedakannya dari gambaran kebinatang-
an yang kasar. Demikian pula digambarkannya
kehamilan pertama kali bagi wanita. Yaitu, "ringan"
selama beberapa waktu, yang dilalui oleh si ibu
dengan tidak merasa berat seolaholah dia tidak
merasakann kehamilan itu.

Kemudian datanglah tahap kedu4
"...Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya
(suami istri) b mmo lnn lupaln Allnlt, Tuhnnny a, s cray a
bnkata, 'Sesungguhnya jika Engltau memberi knmi
anak yang sempurnn, tentulnh lmmi termnsuk orang-
orang y ang b nsyukur."' (al-Araaf: 189)

Kehamilan telahtampak jelas, hati kedua suami
isfi itu lekat kepadanya. Lalu, datanglah keinginan
mereka agar anak mereka nanti selamal sehal dan
sempurna. Juga keinginan lainnya dari ayah ibu
terhadap keturunannya, ketika si anakmasih ber-
ada di dalam perut yang gelap dan masih berada
dalam kegelapan alam gaib. Pada waktu ber-
keinginan ini, bangkiflah fibahnya. Mereka meng-
hadap kepada Allah, mengakui rububiyyahhanya
milik-Nya saja, dan mengharapkan keutamaan
hanya dari-Nya saja. IGrena, ia merasakan bahwa
Dialah satu-sahrnya sumber kekuatan, nikmat dan
keutamaan di alam semesta ini. Oleh karena itu,

25 Silakan baca,4t-Mafah wa Ahaqatullinsaini dalanpavrl Tathabbuth wa ldhthiraab" dalam lttab AI-Islam wa Musykilaatul Hadhaarah,
dan pasal "Haqiiqatul lnsan" dalam l<ttab Khashaaishut Tashauruuil Islami wa Muqauwimaatuhu,bagjankedu4 terbitan Darusy-Syuruq.
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"Keduanya bermohon kepad"a Allnh, Tuh.annya, seraya

bukata, 'Sesungguhnya jika Engkau memberi kami
annk yang sempurnn, tentul.ah kami termasuk orang'

orang yang busyukur."'

"Tatknln Allah munbni kpada leduanya seorang annk

yang sempurna, makn keduanya menjadiknn sekutu

bagi Alkh terhadnp annk yang telnh dianugnahknn-
Nya kepada keduanya itu. Makn, Mahntin&gi Allah
dnriapayangmneluperselunknn."(al-Nraaf:L90)

Beberapa riwayat mengatakan bahwa cerita ini
benar-benar terjadi padaAdam dan Hawa, karena
anak-anaknya lahir dalam keadaan tidak sempurna.

Maka, datanglah setan kepada merek4 dan merayu

Hawa untuk memberi nama anakyang masih ada

dalam kandungannya dengan nama'Abdul Harits",
supaya anaknya lahir dengan keadaan sempurna
dan hidup. Padahal, "al-Harits" ini adalah nama bagi
iblis. Kemudian Hawa melakukannya dan berhasil
merayuAdam.

Akan tetapi, apayang tersebut dalam riwayat ini
tampaknya merupakan karakter bani Israel. I(arena

orang-orang bani Israel yang beragama Kristen,
sebagaimana disebutkan dalam ajaran agama mereka

yang telah mereka ubah, melemparkan tanggung
jawab rayuan ini kepada Hawa. Hal ini bertentangan

secara diametral dengan pandangan Islam.

Kita tidak memerlukan ceritacerita Israiliyat ini
untuk menafsirkan nash AlQur'an. Nash Al-Qur'an
ini hanya menggambarkan tahaptahap penyele-

wengan dalam jiwa manusia. Kaum musyrikin pada

zarnan Rasulullah dan sebelumnya, biasa mena-

zarkan anak-anaknya unfuk berhala atau untuk
berkhidmat di tempattempat berhala, sebagai

upaya untuk mendekatkan diri kepadaAllah lebih
dekatlagi.

Di samping mereka menghadapkan diri kepada

Allah pada permulaan masa kehamilan, maka
sesudah mereka turun dari ketinggian tauhid ke
lembah keberhalaan, mereka menazarkan anak-

anaknya kepada berhala supaya anaknya dapat

hidup, sehat, dan selamat dari bahaya. Hal ini se
bagaimana yang dilakukan oleh orang-orang se-

karang yang menjadikan bagian tertentu tubuh
anak-anaknya untuk para wali dan orang-orang
yang mereka angap suci. Seakan-akan mereka
membiarkan rambut anaknya tidak dicukur untuk
pertama kalinya kecuali di pesarean seorang wali
atau orang suci. Atau, membiarkan anaknya tidak
dikhitan sehingga dikhitan di sana. Padahal,

manusia sekarang ini mengakui Allah Yang Maha

Esa, tetapi kemudian mereka ikuti pengakuannya

ini dengan tindak-tindak kemusyrikan. Nah, ma-

nusia adalah manusia!

".-Maka, Mahatinggi Allah dari apa yang mereka

persekutuknn."

Mahasuci Dia dari kemusyrikan yang mereka
percayai dan merefia lakukan!

Namun, padazarnan sekarang ini kita melihat
bermacam-macam dan berwarna-ril/arna kemusyri-
kan yang dilakukan oleh orang-orang yang meng-

aku bahwa mereka mentauhidkan Allah dan me-

nyerahkan diri kepada-Nya. Juga sebutan-sebutan
lain, yang melukiskan kepada kita gambaran tahap
an-tahapan kemusyrikan yang digambarkan oleh
nash-nash Al-Qur' an ini.

Manusia sekarang juga membuat berhala-
berhala yang mereka namakan dengan "kaum",
"tanah air",'bangsa", dan sebagainya, yang tidak
lebih sebagai berhala-berhala yang tidak bertubuh
seperti berhala-berhala tradisional yang dibuat oleh
para penyembah berhala. Juga tidak lebih sebagai

tuhan-tuhan yang dipersekutukan dengan Allah di
dalam menciptakan makhluk. Mereka nazarkan
anak-anak mereka sebagaimana yang dilakukan
kaum musyrikin tempo dulu. Mereka juga ber-

korban untuknya sebagaimana mereka menyem-
belih korban untuk pesarean-pesarean.

Orang-orang mengakui bahwa Allah adalah
Tuhan. Tbtapi, mereka membuang perintah-perin-

tah-Nya dan syariat-Nya ke belakang punggung

mereka. Mereka jadikan perintah-perintah berhala-

nya sebagai "perintah suci", padahal ia bertentang-
an dengan perintah dan syariat Atlah. Namun,
perintah dan syariatAllah itu dibuang sejauh-jauh-

nya. Nah, bagaimanakah bentuk berhala-berhala
itu? Bagaimana bentuk kemusyrikannya? Dan,

bagaimana andil sekutu-sekutu itu di dalam masa-

lah anak, kalau bukanyang dilakukan kaum jahiliah

modern ini?!

Jahiliah tempo dulu masihlebih sopanterhadap
Allah. Mereka menjadikan tuhan-tuhan lain dan

mereka lakukan upacara-upacara kemusyrikan
pada anak-anak, buah-buahan, dan sembelihan-

sembelihan agar semua itu dapat mendekatkan
manusia kepada Allah lebih dekat lagi. Maka, Allah
menurut perasaan mereka adalah yang paling

tinggi. Sedangkan, jahiliah modern menjadikan
tuhan-tuhan lain lebih tinggi kedudukannya dari-
pada Allah. Mereka menganggap suci apa yang

diperintahkan oleh berhala-berhala itu. Mereka
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buang jauh-jauh apa yang diperintahkan oleh Allah!
Sesungguhnya kita telah menipu diri kita sendiri

ketika kita melarang keberhalaan dalam bentuknya
yang bersahaja beserta syiar-syiar peribadatan yang
dilakukan manusia. Juga dalam menjadikannya se
bagai parapemberi syafuat di sisiAllah. Sesungguh-
nya yang berubah hanyalah patung-patung dan
berhalanya saja, sebagaimana syiar-syiar dan upa-
cara-upacaranya mengalami pembaruan. Sedang-
kan, sifat kemusyrikan dan hakikatnya tetap berada
di balik bentuk-bentuk dan syiar-syiar yang ber-
ubah-ubah itu.

Hal ini seharusnya tidak menjadikan kita tertipu
terhadap hakikat yang sebenarnya!

Sesungguhnya Allah memerintahkan manusia
memelihara harga dirinya, kehormatannya, dan
kemuliaannya. Akan tetapi, 'kebangsaan" atau prG
duktivitas memerintahkan wanita agar keluar de
ngzm menampakkan aurabry4 merayu, dan bekerja
di hotel-hotel sebagai wanita penghibur di negeri
Jepang, misalnya. Maka, siapakah sebenarnya
tuhan yang ditaati perintahnya? Apakah Allah atau-
kah tuhan-tuhan buatan?

Allah memerintahkan agaryang menjadi unsur
pemersafu adalah akidah. Akan tetapi, "kesukuan"
atau "kebangsaan" memerintahkan menjauhkan
akidah dari kaidah persatuan, dan agar kesukuan
atau kebangsaan itu yang menjadi kaidah (asas).

Maka, siapakah Tuhan yang diikuti perintahnya?
Apakah Allah ataukah tuhan-tuhan buatan?

Allah memerintahkan agar syariat-Nya yang
menetapkan hukum. Akan tetapi, sejumlah hamba
atau sekelompok orang dari suatu "bangsa" ber-
kata, 'Tidak! Sesungguhnya manusialah yang ber-
hak membuat syariat (peraturan), dan peraturan
merekalah yang berlaku!" Maka, siapakah gerang-

an Tuhan yang diikuti perintah-perintah-Nya?
Apakah Allah ataukah tuhan-tuhan buatan?

Ihrlah beberapa contoh yang berlaku di seluruh
permukaan bumi sekarang ini, yang sudah di.
biasakan oleh manusia-manusi4 sesat. Beberapa
percontohan yang menyingkapkan hakikat keber-
halaan yang sedang dominan, dan hakikat berhala-
berhala yang disembah, yang menggantikan ber-
hala-berhala yang jelas wujudnya dan terlihat
fisiknya. Jansanlah kita tertipu oleh perubahan-
perubahan bentuk keberhalaan dan kemusyrikan
dari hakikat yang sebenarnya!

Al-Qur'an berbicara kepada para penyembah
berhala yang bersahaja itu dan kejahiliahan yang
terangwujudnya. Juga berbicara kepada akal mereka

sebagai manusia, unfuk menyadarkannya dari
kelalaian yang tidak layak bagi akal manusia, mes-
kipun masih kanak-kanak. Karena itu, Al-Qur'an
memberikan komentar terhadap perumpamaan
yang dibuatnya itu, dan digambarkannya tahapan-
tahapan syirik di dalam jiwa,

'Ap akah mere kd memp ers e kutukan (Allah dengqn)

berh"al"a-berlnk yory tak d"apat menciptalmn sesuatu-
pun? Sedangknn, berlnln-berhala itu sendiri buatan
orang. Berhala-berhala itu tidak mampu memberi
p er to longan k ep ada p eny emb ah - p eny emb ahny a dan
leepada dirrnya srndiri pun berltnln-berhaln itu tid"ak

dnpat memberi pertolongan." (al-lfraaf: 191-f92)

. Sesungguhnya Zat yang menciptakan itulah
yang berhak disembah. Tuhan-hrhan yang mereka
ada-adakan tidak dapat menciptakan sesuafu pun,
bahkan mereka diciptakan! Maka, bagaimana bisa
terjadi mereka mempersekutukan Allah dengan-
nya? Bagaimana mereka menjadikannya sekutu
bagi Allah di dalam diri mereka dan anak-anak
mereka?

Zat yang berkuasa menolong hamba-hanrba-Nya
dengan kekuatan-Nya dan melindungi mereka,
itulah yang seharusnya disembah. Karena kekuat-
an, keperkasaan, dan kekuasaan itu merupakan
kelrfiususan uluhiy ah danyang mewajibkan ibadah
dan ubudiatr. Sedangkan, tuhan-tuhan buatan mereka
tidak memiliki kekuatan dan kekuasaan. Berhala-
berhala itu tidak mampu menolong mereka dan
tidak mampu rhenolong dirinya sendiri. Maka,
bagaimana mereka menjadikannya sebagai sekutu-
sekutu bagiAilah pada diri mereka dan anak-anak
mereka?

Di samping buldi-bukti penciptaan dan kekuasa-
an ini dihadapkan kepada orang-orang jahiliah
tempo dulu yang masih bersahaja, maka ini pulalah
yang senantiasa dihadapkan kepada jatriliah modern.
IGrena, orangorang modern ini menciptakan ber-
hala-berhala lain yang mereka sembah dan mereka
ikuti perintah-perintahnya. Mereka jadikan unhrk
berhala-berhala itu kemusyrikan pada diri mereka,
anak-anak mereka dan harta benda mereka Maka,
siapakah gerhngan dari berhala-berhala modern itu
yang dapat menciptakan sesuatu dari langit dan
bumi? Siapakah gerangan dari merekayang dapat
memberikan pertolongan kepada mereka atau
kepada dirinya sendiri?

Akal manusia, kalau berpikir objektif, tentu tidak
akan mengakuiyang demikian itu dantidakmers
lakannya!Akan tetapi, ia akan menyadari bahwa
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semua itu hanyalah memperturutkan syahwatdan
hawa nafsu, penyesatan dan tipu daya. Itulah yang
menjadikan manusia setelah empat belas abad
diturunkannya Al-Qur'an, kembali kepada ke-
jatriliahan ini-dalam bentuknya yang baru-dengan
mempesekutukan denganAllah sesuatu yang tidak
dapat menciptakan sesuafu pun. Bahkan, berhala-
berhala itu diciptakan, dan tidak berkuasa memberi
pertolongan kepada mereka dan kepada dirinya
sendiri.

Sesungguhnya manusia sekarang, sebagaimana
kemarin, sangat perlu diajak bicara dengan Al-

Qur'an ini sekali lagi. Mereka membutuhkan orang
yang dapat membimbingnya unhrk mentas dari
kejahiliahan menuju kepada Islam. Orang yang
dapat mengeluarkan mereka dari kegelapan me-
nuju cahaya. Juga orang yang dapat menyelamat-
kan pikiran dan hati mereka dari keberhalaan baru
ini. Bahkan, dari keterpurukan baru yang terkon-
taminasi dengan kejahiliahan itu, sebagaimana
telah diselamatkan oleh agama ini pada kali pertarna.

Redaksi Al-Qur'an ini memberi sinyal bahwa ia
juga bermaksud menjelekkan sikap mereka yang

mengangkat tuhan-tuhan dari kalangan manusia,

?.o;,rs;*'mffd
'Apakah mereka mempersekutukan (Allah dengan)

berhaln-berhnlo yorg nk dnpat menciptal<nn sesuatu-

pun? Sednngkan, berhnln-berhala itu sendiri buatan

orang. Berhaln-berhnla itu tidak mampu memberi
p er to lo ngan kep ada p eny emb ah -p eny emb ahny a dan

kepadn dirrnya sendiripun berhala-berhaln itu tidak
dnpat memb eri pertolongan " (al-A'raaf: 191-192)

Huruf wauu dart nun (dalam f il mudhnri'
"yuk:hlnquun" dan "yarxhurltun" - penj.) ini meng-
isyaratkan bahwa di antara tuhan-tuhan ini minimal
adalah manusia "yang berakal" yang diungkapkan
oleh Al-Qur'an dengan dhamir 'agil'mal<hluk
berakal'. Kita tidak pernah mengetahui bangsa

fuab dalam keberhalaannya mempersekuhrkan
Allah dengan hrhan-tuhan lain dari manusia. Dalam

arti, mereka mempercayai ketuhanan mereka atau

melakukan sylar-sylar n'abbudiy ahunfuk mereka.
Tetapi, mereka hanya mempersekuhrkan-Nya de-

ngan orang-orang semacam mereka dari segi
bahwa mereka menerima dari mereka (manusia
yang diperhrhankan) tatanan sosial, hukum-hukum,
dan peraturan-perafuran. Yakni, sebagai penguasa

dan pembuat aturan hukum di dunia.
Al-Qur'an menganggap perbuatan ini sebagai

sylrik; dan menyarnakannya dengan kesyirikan
mereka dengan berhala-berhala dan pahrng-pahrng.

Demikianlah pandangan Islam terhadap syirik jenis

ini. Sikap ini adalah slrik seperti syirik dalam itikad
dan syiar ubudiah, tidak ada bedanya. Hal ini se-

bagaimana Al-Qur'an menganggap orang-orang
yang menerima syariat-syariat dan hukum-hukum
dari orang-orang pandai dan pendeta-pendeta se
bagai orangorang musyrik. Padahal, mereka tidak
meyakini orangorang pandai dan pendeta-pendeta
itu sebagai tuhan mereka, dan tidak melakukan
syiar-syiar ubudiah unfuknya. Maka, semua itu
adalah syirik dan keluar dari tauhid yzmg merupa-
kan tempat tegaknya agamaAllah dan basis per-

saksian tidak ada Tuhan kecuali Allah.26 Hal ini
sangat sinkron dengan syirik jahiliah modern.

Pembicaraan tentang kisah penyelewengan di
dalam jiwa manusia, yang tercermin dalam kisah
kedua suami isti ifu, adalah pembicaraan tentang
semua bentuk kemusyrikan. Dengan maksud, se
bagai peringatan terhadap orang-orang yang diajak
bicara dengan Al-Qur'an ini pada kali pertama.
Sehingga, tampak keganjilan mereka di dalam me
lakukan kemusyrikan, dan menjadikan tuhan-tuhan
terhadap sesuatu yzing tidak dapat menciptalan apa
pun bahkan mereka diciptakan. Juga tidak dapat
memberi pertolongan kepada penyembah-penyern-

bahnya. Bahkan, menolong dirinya sendiri saja

tidak dapat, baik yang dituhankan ini manusia mau-
pun lainnya. Maka, semua berhala ihr tidak dapat
menciptakan dan tidak dapat memberi pertolongan.

Inilah yang dituju dalam konteks Al-Qur'an ini.
Karena, ia beralih dari memaparkan kisah dan dari
metode narasi dalam poin terdahulu, kepada meng-
hadapi kaum musyrikin Arab dan ke metode frii
thab'mengajak bicara atau bertanya' secara lang-
sung. Seakan-akan bagian kedua ini merupakan ke
lanjutan dari pembicaraan tentang hrhan-tuhan itu.

'Jikn kamu (hai orang-orang musyrik) menyerun)a
(b er hnk) untuk munb ni p aunj uk lup adamu, tidnld.ah

bnhnla-bnhnla itu dnpat rump ukennrilan suuanrnu.

26Silakan bacahaditsyang diriwayatkan ImamTirmidzi mengenaipenafsiran Rasulullah terhadap maknafirman Ftllah ,"lttakhalzuu ahbaarahum

wa ruhbaanahun arbaaban min duunil-I-aah" dalarnpasal "at-Tauhi.d' dartlKrtab Khnshaaishut Tashauruuil Islami wa Muqawwimaatuhu, tetbitan

Darusy-Swruq.
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Samn saja (hasikya) buat knmu menleru merelil, atnu-
pun knmu berdiam diri. Sesungguhnya bnhnln-bnh"aln
yang knmu seru selain Allnh itu adalnh mnkhluk (yang

lemah) yangsmQajuga dengan lwmu. Makn, serulnh
berh"ala-bnhala itu Lalu binrlmnlah muela mempu-
kennnlmn permintaanmu, jilm knmu memang nrang-
o r ang y ang b e rnr. Ap a knh b n haln - b n haln m emp uny ai
knki yng dengan itu ia dapat berjalan, atau mem-
punyai tangan yang dengan itu ia dapat memegang
dtngan keras, atau mempunyai mata yang dengan itu
ia dapat melilnt, alau mempunyai telinga yang dengan
itu ia dapat mendmgar...?" (al-A'raaf: 193-195)

Sungguh berhala-berhala kaum musyrikin Arab
sangat bersahaja, sebagaimana kami katakan di
muka, yang sangat rendah dalam timbangan akal
manusia dalam tahap mana pun. Oleh karena ifu , Al-
Qur'an mengingatkan akal ini ketika Al-Qur'an
menghadapi mereka dengan menunjukkan kehina-
an perbuatan syirik dengan mempertuhankan
berhala-berhala yang seperti itu keadaannya.

Berhala-berhala merekayang bersahaja dengan
keadaan latririatrnya yang tidak memiliki kaki untuk
berjalan, tidak memiliki tangan untuk berbuat, tidak
memiliki mata unhrk melihat, dan tidak memiliki
telinga untuk mendengar. Sedangkan, anggota-
anggota badan seperti ini mereka miliki dengan
lengkap. Maka, bagaimana mereka menyembah
batu-batu beku yang kelasnya lebih rendah dari
mereka sendiri?

Apa yang mereka lambangkan dengan berhala-
berhala itu, pada suahr wakhr yang dilambangkan
ifu malaikat, dan pada waktu yang lain nenek
moyang, maka semua ifu adalah hamba-hamba
Allah seperti mereka juga. Sama-sama makhluk
Allah, yang tidak dapat menciptakan sesuatupun,
bahkan mereka diciptakan. Mereka tidak mampu
memberikan pertolongan, bahkan menolong
dirinya sendiri pun tidak dapat!

Pencampurbauran di dalam akidah bangsaArab
antara berhala-berhala yang tampak dengan
rumusan-rumusan batiniah, menurut perkiaraan
kami, itulah yang menjadi sebab dibicarakannya
mereka tentang tuhan-tuhan mereka sedemikian
rupa. Yaitu, sekali wakfu dengan menggunakan
dhamir aqil Q<ataganti makhluk berakal) dengan
memperhatikan sesuatu yang ada di balik berhala-
berhala itu. Tapi, sekali waktu dengan isyarat lang-
sung kepada berhala-berhala itu sendiri, yang tidak
memiliki kehidupan dan gerakan. Secara keselu-
ruhan hal itu sebagai lambang kebatilan menurut

logika akal manusia sendiri, yangtelah disadarkan
oleh Al-Qur'an dan telah dihilangkan kelengahan-
nyayang hina.

Tbntangan kepiada Kaum Musyrikin
dan perhala-Berhala Merelia

Pada akhir pemaparan argumentasi ini, Allah
memberikan pengarahan kepada Rasul-Nya agar
mengajukan tantangan kepada mereka (kaum
musyrikin) dan berhala-berhala mereka yang lemah.
Tantangan supaya mengumumkan akidahnya yang
bagus yang berpelindungkan Allah saja,

"Katakanlah,'Pangillah berhala-berhalamu yang
lmmu j adilmn sekutu Allnh. IQmudian klainnlnh tlpu
dnya (untuk mnrelnlmlnn)ku, tnnpa mtmbri nnguh
(ltepadaku). Saungguhnya pelindungku ialnh Allnh
yang telnh mmurunlan Alkitab (Al- @ri an) dnn Dia
melin"dungi nrang-orang yang salzh. Bnhnln-berlwla
yang lamu snu selnin Allah tldnklnh sangup meno-
longmu, bahlrnn tidnk dapat mmol,ong dirinya sndiri.'
Jilu lmmu selmlian merryeru (bnlnla-bnlnln) untuk
memberi petunjuk, niscaya berhala-berlnla itu tidak
dnp at mendttgarny a. Ifumu me lihat b nlaln- b n hala
itu memandang lepadarnu padahal ia tidak melilwt."
(al-A'raaf: 195-19S)

Inilah adalah perkataan shahibud- da'w ah'juru
dalovah' kepada kaum jahiliah. Telah diucapkan
oleh Rasulullahlsebagaimana yang diperintahkan
Tuhannya kepada beliau. Dengan kalimatini, beliau
mengajukan tantangan kepada kaum musyrikin
dan berhala-berhala yang mereka perfuhankan,

"Katakanlah,'Pangillah b erhaln-bnhalamu y ang
knmu jad,ilan sekutu Allnh" ktmudian laleulwnlnh tipu
day a (untuk menulnlakan) ku, tanpa manbri nnguh
(lupanaku). "' (al-A'raaf: 195)

Maka, mereka dan berhala-berhala mereka di-
tampar dengan tantangan ini. Rasulullah berkata
kepada mereka, "Mengapa mereka tidak mengerah-
kan daya upaya, demikian juga berhala-berhala
mereka, dengan tanpa memberi tangguh dan ke
sempatan?" Perkataan ini beliau ucapkan dengan
nadayang mantap dan percaya penuh kepada san-
daran tempat bersandar dan berlindungnya dari
semua daya upaya mereka,

"Sesungguhnya pelindungku ialah Allah yang telnh
menurunknn Al-Kitab (Al-Qian) dan Dia melin-
dungi orang-orang yang salzh." (al-Nraafz 196)
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Dengan kalimat ini, Rasulullah mengumumkan
kepada siapa tempabrya berlindung. Beliau ber-

lidung kepada Allah, yang telah menurunkan Al-

Quian. Maka, diturunkannya Al-Qur'an ini me-

nunjukkan bahwaAllah menghendaki agar Rasul-

Nya menghadapi manusia dengan kebenaran yang

terdapat di dalam kitab Al-Qur'an itu. Sebagaimana

Dia juga telah menentukan bahwa kebenaran pasti

mengungguli kebatilan. Dia akan senantiasa melin-

dungi hamba-hambaNyayang saleh yang menyam-
paikan kebenaran ini, mengembannya, dan mem-
percayainya.

Ini adalah kalimat juru dakrvah kepada agama

Allah, sesudah Rasulullah, di semua tempat dan
pada setiap saat,

"Katakanlah,'Pangillah berhala-berhalamu yang
lamu jadilmn sekutu Allnh, kemudian l.akuknnlnh tipu

daya (untuk mencelakakan)-Ku, tanpa memberi

nngguh (lep adn- Ku). S esungguhrty a p elindungku inlnh

Allnh y ang telnh menurunlan Alkitab (Al, @ti an) dnn

Dia melindungi orang- orang y ang saleh. "

Juru dakwah harus memurnikan sandarannya
dari sandaran-sandaran (pelindunA) dunia, dan

supaya menganggap hina semua sandaran bumi.
Sandaran-sandaran selain Allah itu adalah lemah,

meskipun kelihatannya kuat dan perkasa,

"Hai manusia, telah dibuat perumpamaan, maka

dtngarlanl.ah okhmu p numpamnan itu. Sesungguhny a

segaln yang kamu seru selain Allah sekali-kali tidak
dapat menciptakan seekor lnlat pun, walnupun mtreka

bersatu untuk menciptakannya. Dan jika lalat itu
merampas sesuatu dari mnekn, tiadalnh merekn dapat

merebutnya fumbali dnri lnlnt itu. Am.at lmahlnhyang
meny embah d"an amnt lzmnh (pukkh) yng disembah. "
(al-Haji:73)

"Pnump amaan nrang- lrang y ang mengambil p elin-

dung-pelindung selnin Allnh adalah seperti lnba-lnba

yang membuat rumah. Sesungguhnya rumah yang
paling lemah ialah rumah laba-laba kalau mereka

menge tahui." (al-Ankabuut: 4l)

Juru dalavah ke jalan Allah hendaklah bersandar

dan berlindung kepadaAllah saja. Kalau begitu, apa

arti wali-wali dan pelindung-pelindung lain? Apakah
yang terbetik dalam perasaannya/seandainya apa

yang mereka jadikan tempat berlindung itu dapat

menyakiti juru dalnvah? Kalau mereka dapat me-

nyakitinya, maka hal itu adalah karena izinTuhan
yang melindunginya itu, bukan karena Tuhan
lemah atau tidak mampu melindunglnya. Mahasuci

dan Mahaluhur Allah dari yang demikian itu! Juga
bukan karena Allah hendak lepas dari menolong
para kekasihnya.

Akan tetapi, Dia menguji hamba-hamba-Nya
yang saleh sebagai pendidikan, pembersihan hati,

dan pelatihan. Juga sebagai latihan bertahap bagi
hamba-hamba-Nyasyang saleh untuk menghadapi
rintangan-rintangan, pengabaian, dan tipu daya
yang kuat.

Abu Bakar r.a. pernah mengiba, ketika orang-
orang musyrik menyakitinya dan memukuli wajah-

nya yang mulia dengan sepatu yang jelek hingga
berdarahdarah. Orangorang musyrik itu baru me
ninggalkannya dengan wajah yang penuh darah
hingea tidak diketahui mana mulut dan mana mata.

Abu Bakar, orang yang tidak dapat ditemukan orang
yang semulia dia di muka bumi setelah Rasulullah
ini, menghadapi penyiksaan yang begitu pedih.

Sehingga, dia mengiba, '\a Tuhanku, betapa
sabarnya Engkau! Ya Tuhanku, betapa sabarnya
Engkau! Ya Tuhanku, betapa sabarnya Engkau!"
Dari lubuk jiwanya yahg dalam, Abu Bakar me-
ngetahui betapa sabarnya Tuhannya. Dia percaya

bahwaTuhannya mampu menghancurkan musuh-

musuhnya, sebagaimana dia percaya bahwaTuhan-
nya tidak akan membiarkan kekasih-kekasih-Nya.

Abdullah bin Mas'ud r.a. pernah disakiti oleh
kaum musyrikin. Karena, dia memperdengarkan
Al-Qur'an kepada mereka di tempat pertemuan
mereka di sebelah Ka'bah. Kemudian mereka baru
meninggalkannyd setelah dia terhuyung-huyung
dan tidak dapat menegakkan punggungnya. Setelah

mendapatkan siksaan yang sedemikian pedih ini,
dia berkata, "Demi Allah, mereka tidak pernah
menjadi manusiayang paling hina dalam pandang-

an saya seperti keadaan mereka pada wakfu ifu."
Abdullah mengetahui bahwa mereka sedang

menentang Allah. Dia yakin bahwa orang yang
menentang Allah pasti akan kalah dan hina dina
dalam pandangan Allah. Dengan demikian, mereka
menjadi hina pula dalam pandangan wali-wali Allah.

Abdullah bin Mazh'un r.a. keluar dari perlin-
dungan Utbah bin Rabi'ah yang musyrik. Karena,
hatinya merasa tidak enak berlindung di bawah
perlindungan orang musyrik yang akan melin-
dunginya dari gangguan orang lain. Sedangkan,
saudara-saudaranya seagama disakiti karena
menegakkan agamaAllah. Setelah dia keluar dari
perlindungan Utbah, kaum musyrikin mengepung-
nya. Lalu, menyiksanya hingga merusak matanya.

Ketika melihat keadaannya yang demikian ini,
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Utbah mengajaknya kembali berada di bawah per-

lindungannya. Tetapi, Abdullah menjawab, "Se-

sungguhnya algr berada di bawah perlindungan
yang lebih mulia dan lebih perkasa daripada
engkau." Dan ketika Utbah berkata kepadanya,
'lMahai anak saudaraku, sesungguhnya matamu
perlu dilindungi agar tidak terkena bencana seperti
itu", Abdullah menjawab, 'Tidak, demi Allah, se-

sungguhnya mata yang lain lebih berhak untuk
mendapatkan sesuatu yang baik baginya di jalan

Allah."
Abdullah tahu bahwa lindungan Allah lebih

perkasa daripada lindungan manusia, dan dia yakin
bahwaTuhannya tidak akan membiarkannya. Se
andainya dia dibiarkan disakiti di jalan Allah dengan
gangguan seperti itu, niscaya hal ini akan meng-
angkat dirinya ke ufuk yang mengagumkan di
mana ia mengatakan, 'Tidak, demi Allah, sesung-
guhnya matayang lain lebih berhak mendapatkan
sesuatu yang baik di jalan Allah."

Inilah beberapa contoh dari generasi luhur yang
dididik dan dirawat dengan Al-Qur'an di dalam
pangkuan Nabi Muhammad, di bawah bayang-
bayang pengarahanTuhan Yang Mahamulia itu,

"Katakanlah,'Panggillah berhaln-berhalamu yang
lamu j adilan sekutu Allnh. Kemudian lnlakanhh tip u

day a (untuk mercelnlwlan) ku, tanp a memb ni tnngguh

(kepada ku). Saungguhrrya pelin"dungku ialnh Allah
yang telnh rnenurunlan Alkitab (Al- @i an) dan Dia
melin"dungi orang- orang y ang sahh.'' (al-A3raaf: 195-

le6)

lantas, apakah yang terjadi setelah kaum mus
limin menanggung penderitaan yang ditimpakan
kaum musyrikin itu, sedang mereka berpegang
teguh pada agama Allah yang menurunkan kitab
suci dan melindungi orang-orangyang saleh?

Sejarah mencatat bahwa kemenangan, kemulia-
an, dan kekuasaan berada di tangan kekasih-ke-
kasih Allah. Kekalahan, kehinaan, dan kehancuran
menimpa thaghut-thaghut ya4s dibunuh oleh
orang{rang yang saleh. Selanjutnya, orang-orang
yang datang kemudian-yang telah dilapangkan
dadanya oleh Allah untuk masuk Islam-supaya
mengikuti jejak langkah para pendahulu mereka.
Yakni, para pendahulu yang tegar menanggung
penderitaan dengan penuh kepercayaan kepada
Allah dan tidak pernah bimbang. Jugayang dengan
penuh semangat membela agama Allah dengan
tidak pernah kendur.

Para juru dakwah di jalan Allah, pada semua

masa dan lokasi, tidak akan mencapai kepercayium
seperti ini. Kecuali, dengan adanya tekad dan
keyakinan yang seperti itu.

"sesungguhnya pelindungku ialah Allah yang telah

msnurunliln Alklnb (Al- furi an) dan Dia melindungi

orang- orarg y ang s ab h. "

Rasulullah diperintatrkan untuk menantang kaum
mudyrikin, lalu beliau menantang mereka. Beliau
diperintatrkan untuk menjelaskan kelemahan ber-
hala-berhala mereka dan keburukan perbuatan
mempersekutukan Allah dengan berhala-berhala
itu, lantas beliau pun menjelaskannya kepada
mereka,

"Buhnln-bnhala y ang lamu smt selnin Allah tidnldnh
sanggup menolongmu, bahlan tidnk dnpat rnenohng
dirinya smdiri." (al-Nraaf: 197)

'Jila lumu selwlian mmy nu (bulnln-b uhnl.a) untuk
membni petunjuk, niscaya berhnla-buhnln itu tidak
dapat mendmgamya. Kamu melih.at bnlwln-bnhaln
itu memnndang lepadpmu padahnl ia tidnk melihnt."
(al-A'raaf: 198)

Bila demikian ketetapan yang berlaku bagi
tuhan-tuhan yang berupa berhala yang bersahaja di
kalangan bangsa fuab jahiliah tempo dulu, maka
demikian pulalah keadaan tuhan-tuhan buatan di
kalangan kaum jahiliah modern sekarang ini.

Orangorang musyrik masa kini meminta kepada
pelindung-pelindung selain Allah, yaitu penguasa di
suatu negeri. Nzimun, para pelindung itu tidak dapat

memberikan pertolongan kepada mereka Bahkan,
kepada diri sendiri pun tidak dapat, ketika qadar
Allah berlaku sesuai dengan kehendak-Nya ter-
hadap urusan manusia pada wakhr yang telah di.
tetapkan.

Apabila tuhan-tuhan (berhala-berhala) bangsa
fuab yang bersahaja itu tidak dapat mendengar,
sedang matanya yang terbuat dari tanah liat atau

mutiara itu memandang tetapi tidak dapat melihat,
maka sebagian dari tuhan-tuhan baru sekarang ini
juga tidak dapat mendengar dan tidak dapat me-
lihat. Yaitu, tuhan-tuhan yang berupa tanah air,
bangsa, produsen, alat, ketentuan sejarah, dan
tuhan-tuhan lain yang diada-adakan pada zaman
jahiliah modern ini. Dan yang melihat dan men-
dengar di antara berhala-berhala itu, yaifu manusia.
manusia yang diberi hak uluhiyyah yang lantas
membuat syariat dengan perintah dan hukum-
hukumnya, sebenarnya juga tidak melihat dan
mendengar. Mereka itu termasuk yang disinyalir
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oleh Allah dalam firman-Nya,

"sesungguhnya Knmi j adiknn untuk isi nerakaJahan-

nnm kebanyaknn dnriiin dan manusia. Merekn mem-

punyai hati, tetapi tidak dipngunnlmnnya untuk me-

mahami (ay at- ay at Allah). Merekn mempuny ai mata,

(taapil tidnk dipngunaknnnya untuk melihnt (tanda-

tanda lukuasaan Allah). Merekn mempunyai telinga,

(unpil tidnk dip ngunalanny a untu k m"endzngar (ay at-

ayaiAlkh). Mnelw itu sebagai binatnngternnk, bahlan

merelrn lebih sesat lngi. Mnekn itulnh orang-lrangyang

lnlai." (al-Nruafz 179)

Sesungguhnya juru dalnvah hanya menghadapi

satu keadaan saja dari aneka macam kejahiliahan.

Hendaknya dia mengucapkan seperti apa yang

diperintahkan Allah kepada Nabi-Nya,

"Katakanlah,'Panggillah b er hala - b erhalamu y ang

lamu j adiknn sekutu Allnh. Kemudian lnkuknnlnh tipu

day a (untuk mmtelnknknn) ku, tanpa memberi tan gguh

(ktp adaku). S e sungguhny a p elindungku ialah Allah
yang tel"ah menurunknn Alkitab (Al- fui an) dan Dia
- 

melindungi nrang- orang y ang saleh. Berhala- b er hnln

yang kamu seru selain Allah tidaklah sanggup me-

nolongmu, bahkan tidak dapat menolong dirinya
sendiri. Jikn knmu seknlian menyuu (berhnk-bnha'k)

untuk membni petunjuk, niscaya berhnla-bnhal'a itu
tidak dapat mendengarnya. Kamu melihat berhala-

berhalaitu memandang kepadamu padahal ia tidak
melihat." (al-,{raaf: 195- 198)

Mereka adalah mereka... di bumi manapun dan

pada saat kapan pun !!!

C$\ty*i*::'"rcfu{A2{ii)i,;lui,t(y
5i fr ;:;-r 41+ ti i'' )K.^} Aj *

9,fr@
'Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang
mengerjakan yan! maknrf, serta berpalinglah
daripada orang-orang yang bodoh. (199)Jika
kamu ditimpa sesuatu godaan setan, maka
berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya
Allah lVlaha Mendengar lagi Maha Mengeta-
hui. (200) Sesungguhnya orang-orang yang
bertakwa bila mereka ditimpa waswas dari
setarL mereka ingat kepada Atlah. Ivlaka' ketika
itu juga mereka melihat kesalahan-kesalah-
annya. (201) Teman-teman mereka (orang-
orang ka^fir dan fasik) membanhr setan-setan

dalam menyesatkan dan mereka tidak henti-
hentinya (menyesatkan). (202) Apabila kamu
tidak membawa suatu ayat AI-Qpr'an kepada
mereka, mereka berkata"Mengapa tidak kamu
buat sendiri ayat itu? Katakadah,'Sesungguh-
nya aku hanya mengikut apa yang diwahyukart
dari Ttrhanku kepadaku. Al-Qpr'an ini adalah
bukd-bukd yang nyata dari Ttrhanmu, petrrnjuk
dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.
(203) Apabila dibacakan Al-Qur'an, maka
dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah
dengan tenang agar kamu mendapat rahmaL
(204) Sebutlah (nama) Thhanmu dalam hatimu
dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan
dengan tidak mengeraskan suaxa' di walrhr pagi
dan petang.Janganlah kamu termasuk orang-
orang yang lalai. (205) Sesungguhnya malaikat-
malaikat yang ada di sisi Ttrhanmu ddaklah
merasa enggan menyembah Allah da"n mereka
mentasbihkan-Nya. Hanya kepada-Nyalah
mereka bersujud." (206)

Pengantar
Pengarahan-pengarahan ketuhanan ini datang di

pengujung surah, dari Allah kepada para kekasih-
Nya. Yaifu, Rasulullah dan orang-orang yang me
nyertai beliau. Setelah itu, mereka pun masih ada

di Mekah, menghadapi kejahiliahan yang ada di
sekitar mereka di negeriArab dan di seluruh muka
bumi.

Inilah arahan-arahan Rnbbaniyahdi dalam meng-
hadapi kejahiliahan yang sangat buruk, di dalam
menghadapi kemanusiaan yang tersesat. fuahan
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Rnbbani menyeru sang juru dalarah (Nabi saw)
agar berlapang dada dan toleran. Juga supaya me
nyampaikan perintah dengan jelas untuk melaku-
kan kebaikan yang sudah dikenal oleh fitrah ma-
nusia dengan lapang, dengan tidak mempersulit
dan tidak memperberat. Juga supaya beliau ber-
paling dari tindak kejahiliahan, dengan tidak men-
jatuhkan hukuman kepada mereka, tidak meng-
ajaknya berdebat, dan tidak ikut bersama-sama
mereka.

Apabila mereka melampaui batas dan menim-
bulkan kebencian dengan keras kepala dan meng-
halang-halangr, dan setan mengembuskan keben-
cian itu, maka hendaklah sang juru dakwah me
mohon perlindungan kepada Allah agar hatinya
tenang, tenteram, dan bersabar,

'Jadilnh mgknu pemaaf d"an suruhlnh orarrymmgerja-
knn yng mak 

"f, 
snta bnpalinglah dnripadn zrang-

zranglang bodoh.Jika lamu ditimpa sesuatu godaan
setnry mnkn bnlindunglnh leepann Ailnh. Sesungguhnya

Ailnh Maln Mmdzngar lngi Mahn Mmgetahui. S esung-

guhnya mang- mang y ang bntalat;a biln mnelm ditimpa
waswas dari setan, muela ingat kepadn Allah. Maka,
lrztika itu juga muela melih"at kzsalahan-kesalnh"an-

ny a. " (aI- Ntaaf: 199-20I)

Kemudian dikenalkan kepada sang juru dalavah
tabiat orangorang jahil itu dan bisikan-bisikan yang
ada di balik itu yang menjadikan mereka merajalela
dalam kezaliman dan kesesatannya. Disebutkan
pula sebagian sikap dan perilaku mereka terhadap
Rasulullah dan tuntutan-tuntutan mereka terhadap
hal-hal yang luar biasa. Tujuannya supaya meng-
hadapkan kepada mereka apayang perlu dikatakan
kepada me,'eka, unfuk mengenalkan kepada mereka
tabiat risalah dan hakikat Rasul. Juga untuk me-
luruskan persepsi mereka tentang risalah dan rasul
itu beserta hubungannya dengan Tuhannya Yang
Mahamulia,

'Timan-teman mereka (orang-orang kafir dan fasik)
membantu setan-setnn dnlnm mmlesatknn dnn mnekn
tidak henti - hentiny a (merry e s atkan). Ap ab ila knmu
tidak membawa suatu ayat Al-Qi an ktpada mnekn,
mnelm bnknn,'Mengapa tidak kamu buat sendiri ayat
itu ?' Kataknnlah,'Sesungguhny a aku hany a mengikut
apa yang diwahyuknn dari Tilhanku kepadaku. Al-
Qi an ini adalah buktl-buktl yang nyata dari
Titlunmu, petunj uk dan rahmat bagi orang-orang yang
b eriman. "' (al-lfraaf: 202-203)

Sesuai dengan konteks untuk apa Al-Qur'an

diwahyukan kepada beliau, maka datanglah peng-

arahan kepada orang-orang yang beriman bagai-
mana adab mendengarkan Al-Qur'an, adab berzikir
kepada Allah. Juga disertai peringatan supaya
senantiasa dalam kondisi zikir dan tidak melalai-
kannya. Karena, para malaikatyang tidak pernah
berbuat dosa ihupun senantiasa berzil<k kepada
Allafr, bertasbih menyucikan-Nya, dan bersujud
kepada-Nya. Maka, alangkah layaknya bagi ma-
nusia yang sering berbuat salah dan dosa ini untuk
tidak melalaikan zikir kepada Allah, menyucikan-
Nya, dan sujud kepada-Nya,

'Apabila dibacakan Al- @i an, rnaka dmgarknnl.ah
baik- baih dnn p rrhatileanlah fungan tmang agar lamu
mendnpat rahmnt. Sebutlnh (narnn) Tilhanmu dnlam
h"atimu dzngan muendnhlun diri dnn rasa talwt, dnn
dzngan tidnk mmgnasknn suara, di waktu pagi dnn
petang. Janganlnh kamu termnsuk nrang-orang yang
lnlni. S esungguhny a mnlnilat -malniluf yng adn di sisi

Tilhanmu tidnklah merasa enggan mmyembah All"ah
dan merzrea mentasbiftkan-Nya dan hanya kepada-
Ny alnh merelw busujud." (al-,{raaf: 204-206)

Akhlak Dakwah dan Godaa^n Setan

6jt4#a;"rfi,.)Aiivfi$
+UXf ;fUt-?""'6\t6ib6ti
q*{r\\'#,4q,,);H?,il,;Ef

'Jadilah engkau pemanf dnn suruhlnh uangmengerja-
lan yang m"akruf, suta bnpalinglnh daripadn zrang-
lrang yang bodoh.Jika lumu ditimpa sesuatu godnan
setnn, mnlm bnlindunglnh lepann Allnh. Saungguhnya
Allah Maln Mmdengar lngi Malw Mmgetnhui. Saung-
guhry a orang-orang yang bntalata bil"a merelw ditimpa
waswas d.ari setan, merela ingat kepadn Allah. Makn,
kaika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalah-
annj a." (al-^Nraaf: 199-201)

Maafl<anlah kekurangan-kekurangan kecil ma-
nusia dalam pergaulan dan persahabatan. Jangan
menuntut kesempurna:rn pada mereka, dan jangan
membebani mereka dengan akhlak yang sulit.
Maafl<an kesalahan, kelemahan, dan kekurangan
mereka. Semua ini adalah dalam pergaulan pribadi,
bukan dalam urusan akidah agama dan bukan
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dalam urusan kewajiban sy ar'iyah Karena di dalam
akidah Islam dan syariatAllah tidak ada lapang dada
dan toleransi. Namun, yang ada adalah peng-
ambilan tindakan, pemberian hak, persahabatan,
dan perlindungan. Dengan demikian, kehidupan
akan berjalan dengan mudah dan lemah lembul

Memaafl<an kelemahan orang lain,lemah lem-
but kepadanya, dan toleran kepadanya merupakan
kewajiban orang-orang besar yang perkasa ter-
hadap orang-orang kecil yang lemah. Rasulullah
adalah seorang pemimpin, pembimbing, guru, dan
pendidik. Oleh karena itu, beliau adalah orangyang
paling layak bersikap lapang dada, memberi ke-
mudahan, dan toleran. Beliau tidak pernah marah
karena persoalan pribadi. Tbtapi, bila agamanya
diusik, maka tidak ada sesuatu pun yang dapat
menahan kemarahan beliau.

Semua juru dakwah diperintahkan dengan apa
yang diperintahkan kepada Rasulullah. Karena,
bergaul dengan jiwa manusia unhrk dibimbing itu
memerlukan kelapangan dada, toleransi, mudah,
dan memudahkan. Tetapi, tidak sembrono dan
tidak mengabaikan aturan agama Allah.

' D an suruhlnh orang menguj aknn yng makruf '...
yaihr kebaikanyang sudah dikenal dan sangatjelas,
yang tidak perlu didiskusikan dan dibantah lagi,
yang diterima oleh fitrah yang sehat dan jiwa yang
lurus. Jiwa itu apabila sudah terbiasa dengan ke-
baikan ini, maka ia akan menurut untuk dibimbing.
Juga merasa senang melakukan bermacam-macam
kebaikan dengan tidak merasa terbebani. Tidak ada
sesuatu pun yang dapat menghalanginya untuk
melakukan kebaikan-kebaikan sebagaimana ketika
pada permulaan dikenalkannya kepada tugas-
tugasnya, dia merasa terhalang oleh kesulitan, rasa
enggan, dan beral Unfuk melatih jiwa, maka pada
permulaannya haruslah dikenalkan tugas-tugas
kebaikan yang mudah-mudah dan ringan. Sehingga,
setelah terbiasa, maka dengan sendirinya ia akan
bersemangat untuk melakukan yang lebih dari itu
dan akan dirasakannya mudah. Juga dilakukan de
ngan penuh ketaatan, dan dengan jiwa yang lunak.

"Dan berpalinglnh dari orang-zrang yang bodoh... ",

berpaling dari kejahilan yang merupakan kebalikan
dari sikap yang lurus, dan kejahilan yang merupa-
kan kebalikan dari kepandaian. Keduanya adalah
miripmirip. Berpaling itu adakalanya dengan me
ninggalkannya, dan adakalanya dengan meng-
abaikannya. Tidak menghiraukan perbuatan-per-
buatan dan ucapan-ucapan yang mereka lakukan
karena kebodohan mereka, serta melewati mereka

dengan sikap sebagai orang yang mulia. Juga tidak
melayani mereka dengan perdebatan yang hanya
akan membawa kepada ketegangan dan mem-
buang-buang wakhr dan tenaga.

Kadang-kadang bersikap diam terhadap mereka
dan berpaling dari tindakan bodoh mereka itu, bisa
menjadikan mereka merasa terhina dengan sen-
dirinya tanpa mengucapkan kata-kata yang buruk
dan keras kepala. Seandainya sikap demikian ini
tidak membawahasil seperti itu, makahal ini akan
menghindarkan orang{rang lain yang baik hatinya
dari mereka. Yakni, ketika mereka melihat para juru
dakwah begitu sabar dan menjauhi perbuatan sia-

sia. Juga melihat orirng-orang jahil itu begihr tolol
dan bodoh. Sehingga, jahrh harga dirinya di mata
mereka dan mereka pun menjauhinya.

Alangkah tepatnya juru dakwah mengikuti
pengarahan Tuhan Yang Maha Mengetahui seluk-
beluk jiwa manusia ini.

Akan tetapi, Rasulullah adalah seorang manusia
biasa, yang kadang-kadang timbul kemarahannya
terhadap kebodohan brang-orang yang bodoh,
ketololan orang-orang yang tolol, dan kedunguan
orang-orang yang dungu. Kalaulah Rasulullah
mampu mengendalikan diri dari semua ini, maka
para juru dalavah di belakang beliau kadang-
kadang tidak mampu mengendalikannya. Nah,
pada waktu marah itulah setan melakukan godaan
di dalam jiwa sehingga bergejolak tanpa kendali.
Karena ifulah, Allah memerintahkan supaya ber-
lindung kepada-Nya, untuk meredakan kemarahan-
nya dan mengendalikan diri dari jalan setan,

'lika kamu ditimpa sesuatu godaan setan, maka
berlindunglnh kzpadn Alkh. Sesungguhny a All"ah Maltn
Mendengar lngi Mahn Mengetahui." (al-Nraaf: 200)

Kata penutup, "Sesunguhnya Allnh Maha Men-
dtngar lngi Mahn Mengetnhui'i ini menetapkan bahwa
Allah mendengarkan perkataan dan tindakan jahil
orang{rang jahil dan bodoh itu. Juga mengetahui
bagaimana hatimu menanggung derita karena
gangguan mereka Kata penutup semacam ini dapat
menimbulkan kerelaan dan ketenteraman dalam
hati. Karena, ia merasa cukup bahwa Yang Maha-
luhur lagi Mahaagung mendengar dan melihatnya.
Sebab, apa lagi yang dibutuhkan oleh suatu jiwa
setelah Allah mendengarkan dan mengetahui
tindakan dan perkataan orang-orang yang jahil ke
tika ia menyeru orang{rang yang jahil itu ke jalan

Allah?
Selanjutnya, Al-Qur'an mengambil jalan lain
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untukmengarahkan hati juru dakwah agarmerasa
rela dan menerima serta mengingatAllah ketika dia
marah. Juga agar mengambil jalan untuk meng-
hadapi setan dan tipu dayanya yang licik,

"Sesungguhny a zrang- zrang yang b utakwa bila muekn
ditimpa was was dari setan, mnekn ingat lepada Alkh.
Maka, ketika itu juga mereka melihat lusalahan-
Icesalahnnnya. " (al-,{raaf: 201)

Ayat yang pendek ini menyingkapkan beberapa
isyarat yang mengagumkan dan beberapa hakikat
yang dalam, yang dikandung dalam ungkapan Al-

Qur'an yang penuh mukjizat dan sangat indah. IGta
penutup, 'Malm, ketilw itu juga muela melihat le-
s alahnn- lus alohanny a ", melengkapi makna-makna
yang terdapat pada permulaan ayat, dan tidak ada
antonimnya di sana. Perkataan ini mengandung
makna bahwa waswas atau godaan setan itu dapat
menjadikan buta pudar, dan tertutupnya mata hati.

Akan tetapi, rasa takwa kepada Allah, peraszurl
selalu diawasi-Nya, takut akan kemurkaan dm azab
Nya..., semuanya ini menghubungkan hati dengan
Allah, menyadarkannya dari kelalaian terhadap
petunjuk-Nya. Juga mengingatkan dan menyadar-
kan orang-orang yang bertakwa. Maka, apabila
mereka ingat kepada Allah, terbukalah mata hati
mereka dan tersingkaplah penutup dari mata batin
mereka, 'Maka, lutikn itu juga mereka melihat ke-

salnhnn- kes alnhnnny a. "
Sesungguhnya godaan setan itu membutakan

hati, dan mengingat Allah itu menjadikan hati
terbuka. Godaan setan itu adalah kegelapan, dan
mengingat Allah itu adalah cahay a. Sesungguhnya
godaan setan ifu dapat ditolak dengan ketak'waan,
karena setan tidak mempunyai kekuas:um apa pun
terhadap orang{rang yang bertalava.

Sik"p OrangJahil terhadap Dakwah Islam
Begitulah keadaan orang-oran"g yang bertakwa,

'Apabiln muekn ditimpa w(uuos dari setan, merela
ingat kepada Allah. Maka, ketika itu juga mereka

melihat lcesalahnn- kes alnhnnny a. "
Keterangan ini datang sebagai sisipan antara

perintah Allah untuk berpaling dari orang-orang
yang bodoh, dan apa serta siapa yang ada di belakang
orang-orang jahil itu, yang mendorong mereka
untuk melakukan kejahilan, kebodohan, dan ke-
tololan. Maka, setelah selesai, pembicaraan pun
kembali kepada orangorang jahil,

d('y:$'t':let3:t'iA,ent%,6;l;
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"Teman-teman mneka (orang-orang kafr dan fa:ik)
membanfu setan-setan dnlnm mmy esatknn dan merelm

tidak henti - hentiny a (meny es atkan). Ap abila kamu
tid.ak membawa suatu ay at Al- fui an lupada mnekn,
mnela bnlatn, Mngapa tidnk lwrnu buat smdiri ay at
itu ?' Kataknnlah,'Sesungguhnya aku hanya mengikut
apa yang diwalryukan dari Tuhanku lcepadaku. Al-
@ti an ini adnlnh bukti-bukti yang nyata dari Tuhnn-
mu, petunjuk dan rahm.at bagi mang-orang yang bn-
iman. "' (aI- Nr aafz 202-203)

Teman-teman mereka yang membanhr mereka
dalam kesesatan ifu adalah setan-setan dari golong-
an jin, dan boleh jadi setan-setan dari golongan
manusia. Mereka rhenambah kesesatan orang-
orang musyrik itu. Mereka tak henti-henfinya
berbuat begitu, tidak bosan, dan tidak mau diam.
Dengan demikian, mereka menjadi bodoh dan tolol,
dan terus-menerus dalam keadaan demikian.

Orangorang musyrik tak henti-hentinya menun-
tut hal-hal yang luar biasa kepada Rasulullah. Ayat
ini menceritakan salah satu perkataan merekayang
menunjukkan kejahilan mereka terhadap hakikat
risalah dan tabiat Rasul,

"Apabiln mglrnu tidnkmzmbawa sualu ayatAl=foi an
lcepadn merelm, msrelil berknta,'Mengapa tidnk lmmu
buat sendiri ayat itu?'...."

Yakni, mengapa engkau tidak mendesakTuhanmu
supaya Dia menurunkannya?Atau, mengapa tidak
engkau lakukan sendiri? Bukankah engkau seorang
Nabi?

Mereka tidak mengerti hrgas Rasul, dan mereka
juga tidak mengetahui bagaimana adab Rasul
terhadap Tuhannya. Mereka tidak mengerti bahwa
Rasul itu hanya menerima saja apa yang diberikan
Tuhannya, tidak pernah mendahuluinya dan tidak
pernah mengada-ada. Juga tidak pernah men-
datangkan ayat dari dirinya sendiri. Allah meme
rintahkan beliau unhrk menjelaskan kepada mereka,

"...Kataknnlnh,'Sesungguhnya aku hnnya mengikuti
apa yang diwaltyuknn lwpadaku dnri Tilhnnlw.',.."

Maka, aku tidak membuatnya sendiri dan tidak
mengada-ada. Aku tidak mampu kecuali apa yang



LanjutanJuz lX: Bagian Akhir alA'raaf (86) Tafsir Fi Zhilalil.Qur'an V

diwahyukan Tuhanku kepadaku. Aku tidak melaku-
kan kecuali apa yang diperintahkan-Nya kepadaku.

Bentuk kepalsuan orang-or:rng yang sok tahu
beitapada zaman jahiliah itu tampak pada mereka.
Mereka tidak memiliki pengetahuan dan penger-

tian tentang hakikat risalah dan tabiat Rasul.

Rasulullah juga diperintahkan untuk menjelas-
kan kepada mereka apa yang ada di dalam Al-

Qur'an yang beliau bawa kepada mereka itu. Juga
hakikatnya yang mereka lalaikan. Mereka tuntut
beliau untuk mendatangkan urusan-urusan mate
rial yang luar biasa, padahal di depan mereka ter-
dapat petunjuk yang mereka lalaikan ini,

"...A|-Qi an ini adalnh bukti-bukti yang nyata dari
Tuhnnmu, p etunj uk dnn rahm"at bagi orang-orang ) ang

beriman.' (al-A'raaf: 203)

SesungguhnyaAl-Qur'an ini adalah bukti nyata
untuk dijadikan pehrnjuk, dan rahmat yang melim-
pah, bagi orangyangmengimaninya, dan mereguk
kebaikan yang banyak ini.

Inilah Al-Qur'an, yang orang-orang jahil dari
bangsa Arab karena kejahilan berpaling darinya.
Mereka menuntut hal-hal luar biasa yang bersifat
kebendaan seperti yang terjadi pada rasul-rasul
terdahulu, ketika manusia masih dalam kekanak-
kanakannya. Juga ketika risalah-risalah masih ber-
sifat lokal dan belum mendunia, yang berfungsi
untuk perbaik Nt ?arnannyadan lokasinya, dan hanya

untuk menghadapi orang-orang yang menyaksi-
kannya saja. Maka, bagaimana dengan orang{rang
sesudah generasi itu, dan bagaimana dengan orang-
orang yang tidak melihat hal-hal yang luar biasa itu?

Al-Qur' an, keluarbiasaannya tidak dapat dicapai
oleh keluarbiasaan-keluarbiasaan yang bersifat
material, dari sisi mana pun, kapan pun, dan di mana
pun. Tidak ada seorang pun yang dikecualikan dari-

nya, baik orang terdahulu maupun belakangan
hingga akhir zaman.

Ini adalah sisi pengungkapannya. Hal ini sangat
jelas bila dibandingkan dengan kepandaian bangsa
Arab jahiliah di dalam menyampailian keterangan-
keterangannya, yang biasa mereka bangga-bang-
gakan dalam festival-festival mereka. Inilah Al-

Qur'an yang sejak dulu hingga sekarang dan se-

terusnya tetap menjadi mukjizat, tak dapat ditan-
dingi oleh seorang manusia pun.

Allah menantang mereka untuk membuatyang
sepertinya, dan tantangan itu berlaku hingga akhir
zafirar. Orangorang yang biasa membuat karangan
dan mengetahui kemampuan manusia dalam hal

ini, mereka adalah orang yang paling mengetahui
bahwa penyampaian Al-Qur'an ini adalah mul<1izat

dan mukjizat, baik oleh orang yang mengimani
agama ini sebagai akidahnya maupun yang tidak
mengimaninya.

Tantangan ini tetap berlaku baik terhadap orang-

orangyang mempqrcayainya maupun yang meng-
ingkarinya. Sebagaimana pembesar-pembesar

Quraisy dalam kejahiliahannya tidak dapat menolak
kesannya terhadap Al-Qur'an ini, padahal mereka
mengingkari dan membencinya, maka orangorang
jahiliah sekarang dan seterusnya meskipun menen-

tang dan membenci Al-Qur'an, akan merasakan apa
yang dirasakan oleh orangorang jahiliah terdahulu.

Di belakang rahasia yang luar biasa ini terdapat
kekuasaan fitrah, manakala ia diberi kesempatan
unfuk tampil. Sehingga, orang-orang yang hatinya
telah dikotori oleh penutuppenutup, dan ditindih
oleh fumpukan-tumpukan noda, maka hatinya akan
luluh suatu waktu dan meliuk-liuk di bawah ke-
kuasaan fitrah ini ketika mereka mendengarkan Al-
Qur'an.

Sesungguhnya orang yang berkata-kata itu
banyak jurnlahnya. Kadang-kadang orang mengata-

kan perkataan yang memuat prinsipprinsip, isme
isme, ide-ide, dan arahan-arahan. Tetapi, Al-Qur'an
ini sendirilah yang dapat memberikan bekas dan
kesan sedemikian rupa di dalam hati dan fitrah
manusia dengan apa yang dikatakannya itu. Al-
Qur'an itu perkasa dan penalduk dengan kekuasa-
annya yang hebat itu.

Pembesar-pembesar Quraisy biasa berkata ke
pada pengikut-pengikutnya yang mereka anggap
hina, dan pada hakikatnya berkata kepada diri
mereka sendiri,

'langanlnh knmu mendrngar dengan sungguh- sungguh

alnn Al- @ri an ini dnn buatl^ah hiruk-pikuk terhadap-

nya, supaya kamu dapat mengalahkan (mereka)."
(Fushshilau 26)

Karena sentuhan dan kesan Al-Qur'an yang
mereka dapati dalam hati mereka yang tak dapat
ditolak. Pembesar-pembesar suatu bangsa sekarang
pun akan senantiasa memalingkan hati manusia
dari Al-Qur'an karena pemosisian mereka terhadap
Al-Qur'an. Namun, Al-Qur'an akan senantiasa me
nang. Jika satu atau beberapa ayat ditampilkan di
tengah-tengah perkataan manusia, maka ayat itu
akan tampak berbeda dan menimbulkan kesan
tersendiri. Juga akan menguasai perasaan pen-

dengarnya dari dalam, dan menjauhlah perkataan
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manusia yang kebingungan yang telah susah payah

menyusun perkataannya itu.

Di belakang ifu , materi dan temaAl-Qur'an tetap
eksis. Halaman-halaman tafstr azh-Zhilnl ini tidak
akan cukup untuk mengungkapkan dan mem-
bicarakan materi dan temayang dikandung olehAl-

Qur'an. Perkataannya tak berkesudahan, dan
lapangannya tak terbatas!

Apakah gerangan yang dapat dikatakan di dalam
lembaran-lembaran?

Manhnj N-Qur'anyang mengagumkan, di dalam
berbicara kepada eksistensi manusia dengan haki-
kat-hakikat alam semesta. Manhnj di dalam meng-
hadapi eksistensi manusia secara keseluruhan,
tidak ada satu pun sisinya kecuali diajaknya bicara
dalam satu konteks. Tidak ada satu pun jendela
yang tidak dimasukinya. Tidak ada satu pun getaran
yang tidak diresponnya; dan tidak ada satu pun
bisikan yang tidak dijawabnya.

Manhaj Al-Qur'an yang menakjubkan, yang
membicarakan seluruh persoalan semesta. lalu,
diungkapkannya apa yang dijumpai oleh fitrah, hati,
dan akal manusia dengan penerimaan yang muflak,
dengan tanyajawab yang hidup, dan dengan peng-

lihatan yang jelas. Juga sesuai dengan kebutuhan-
kebutuhan fitrah, dibangkitkannya potensi-potensi-
nya yang tersembunyi, dan diarahkannya ke arah
yang benar.

Manhaj Al-Qur'an yang menakjubkan, yang
membimbing tangan fitrah manusia selangkah
demi selangkah, setahap demi setahap. Dibawanya
ia naik dengan lemah lembut dan penuh kasih
sayang, dalam suasana yang hidup dan hangal jelas

dan terang, untuk menaiki tangga ketinggian hingga
ke puncak. Ia dibawa dengan penuh pengetahuan

dan pengertian, dengan penuh kesan dan sambut-
an, dengan pengaturan dan istiqamah, dengan
penuh keyakinan dan kepercayaan, dengan riang
dan tenang... hingga hakikat-hakikat wujud yang
kecil dan yang besar.

Manhaj Al-Qur'an yang mehakjubkan, yang
menyentuh fitrah manusia, yang tidak seorang pun

manusia dapat memberikan sentuhan seperti ini,
atau menyentuh senar kesadarannya seperti itu.
Karena fitrah itu dapat berguncang, bersuara, dan

merespon. Karena Allah yang menurunkan Al-

Qur'an ini adalah Pencipta manusia ini, yang
mengetahui siapa yang diciptakan-Nya itu. Dia lebih
dekat kepadanya daripada urat lehernya sendiri.

Karena manhajnya ataukah karena materinya
yang dipaparkan oleh AlQur' an dengan manlnjnya
ini? Di sini, Al-Qur'an dapat dijabarkan dengan
penjabaran yans.Iak dapat dilukiskan dengan kata-

kata'lagi,

"Katalanl.ah, 'Kalau sekiranya lautan menja.di tinta
untuk (menulis) knlimat-lmlim.at Tilhanku, sunguh
hnbiskh lautan itu sebelum hnbis (ditulis) kalimat-
lmlimnt Iithnnku, meskipun Kami dntanglmn tnmb ah-

an sebanyak itu (puk)."'(al-Kahfi: 109)

"seandainya poh.on-pohon di bumi mmjadi penn dnn

laut (menjadi tinta), ditambahkan kepadanya tujuh
laut Qagi) sesudah (kering)nya, niscaya tidak akan
habis- habisnya (dituliskan) kalimat Allah." (Luq-
marl227)

Yang menulis kata-kata ini, segala puji dan
nikmat kepunyaan Allah, memerlukan wakhr untuk
mengkaji kitab ini selama duapuluh limatahun. Ia
berkeliling-keliling mencari tema-tema kitab ini,
dalam berbagai ladang pengetahuan manusia-yang
dapat dicapai pengetahuan manusia atau yang tidak.
Pada waktu yang sama ia membaca apa yang
diusahakan oleh manusia pada beberapa seginya.
Maka, ia melihat adanya curahan yang deras dan
luas dalam Al-Qur'an ini, di samping terdapat laut
lepas, danau-danau kecil, juga kubangan-kubangan.

Dengan melihat secaratotal ke alam semesta ini,
tabiatnya, hakikatnya, segi.seginya, asal-usulnya,
kejadiannya, rahasia-rahasia yang ada di belakang-
nya, dan keberadaannya dengan segala kandung-
annya terhadap makhluk hidup dan benda-benda
mati... pada semua itu terdapat tema-tema yang
mengefuk "filsafat" manusia. Pada semua ifu juga
terdapat tema-tema ilmu hayat Oiologi), ilmu jiwa,

ilmu pendidikan, dan ilmu kemasyarakatan, juga
tentang kepercayaan darr agarna.z7

Dengan melihat tata kehidupan manusia, segi-
segi kegiatan riilnya, lapangan hubungan dan per-
gaulannya, kebutuhan-kebutuhannya yang selalu
berubah-ubah, dan pengaturan kebutuhan-ke-
butuhan itu, terdapat tema-tema untuk memun-
culkan teori-teori dan mazhab-mazhab sosial,
ekonomi, dan politik.zs

27 Silak- baca kitab Khashaaishut Tashawuuril Islami wa Muqawwimaatuhu, Haadm ad-Diin, Al-lslam wa Musykilaatul Hadhaarah, dut
Ma'atimfith-Thanrq karya Saiyid Quthb. Jugakiub Al-lnsaanbainal Maaddiyah wal-lslam, Dirasaatfn-Nalsil Insaniyyah, At-Tathawwur wats'Tsabaat

fi Hayaatil-Basyar, Manhaiut Tarbiyatil Islamiyyah, dan Manhajul Fannil Islamikarya Muhammad Quthb, terbitan Darusy-Syuruq.
28 Silakun baca kitab Nahwa Mujtama'in lslamiyin, karya Sayyid Quthb.
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Pada setiap taman dari taman-taman ini. Orang
yang mengkajiAl-Qur'an dengan serius akan men-
jumpai nash-nash dan arahan-arahan yang sangat
banyak dan.melimpah, di samping memperoleh
kesan dankeyakinan akan orisinalitas kitab ini.Juga
memperoleh kebenaran, kedalaman, keluasan, dan

kehalusannya.
Jiwaku, di dalam menghadapi tema-tema pokok

ini, tidak pernah memerlukan satu pun nash di luar
Al-Qur'an selain sabda Rasulullah-yang nota bene
adalah bekas dari Al-Qur'an ini. Karena perkataan

lain mana pun tampak kerdil, meskipun benar, bila
dibandingkan dengan apa yang dijumpai seorang
peneliti terhadap kitab yang menakjubkan ini.

Ini adalah tindakan yang berbicara tentang ke
tetapan-ketetapan ini, setelah melakukan per-

sahabatan panjang karena kebutuhannya untuk
melihat, mencari, dan memperhatikan tema-tema
ini. Aku belum cukup di dalam memuji kitab Al-

Qur'an ini. Aku dan semua manusia tidak mampu
menambahkan sesuatu kepada kitab Allah ini
melebihi pujian ini.

Kitab ini adalah sumber pengetahuan, pendidik-
an, pengarahan, dan pembentukan generasi yang

unik. Suatu generasi yang tidak pernah berulang
dalam sejarah manusia, sebelum dan sesudah
mereka. Yaitu, generasi sahabat yang mulia yang

telah melakukan peristiwa besar dan luar biasa

dalam sejarah manusia, yang belum pernah dikaji
dengan sesungguhnya hingga sekarang.

Sumber inilah yang menciptakan, dengan ke-

hendak dan qadar Allah, mukjizat besar di alam
manusia ini. Mukjizat yang tidak dapat ditandingi
oleh mukjizat-mukjizat dan peristiwa-peristiwa luar
biasa yang mengiringi semua risalah. Ia adalah
mukjizat yang nyata dan tersaksikan bahwa
generasi yang unik itu adalah fenomena sejarah
yang unik.2e

Masyarakat generasi pertama itu, yang gaung-

nya melebihi seribu tahun, diatur oleh syariatyang
dibawa oleh kitab suci ini. Mereka"berdiri tegak di
atas landasan tata nilai dan timbangannya, peng-

arahan, dan petunjuk-petunjuknya. Masyarakat ini
merupakan sebuah mukjizat juga dalam sejarah

manusia, ketika dibandingkan dengan bentuk-
bentuk masyarakat manusia lainnya, yang dibim-
bing mesin materi berdasarkan pengalaman manu-

sia di dunia materi. Tbtapi, tidak mengungguli
generasi tersebut dalam "peradaban manusia".30

Manusia sekarang-dalam jahiliah modern-
mencari kebutuhan-kebutuhan jiwa, sosial, dan
kehidupan mereka di luar Al-Qur'an ini, sebagai-

mana orang-orang Arab jahiliah dahulu mencari hal-

hal luar biasa di luarAl-Qur'an. Mereka terhalang
oleh kejahiliahannya yang bersahaja dan kebodoh-
annya yang mendalam, sebagaimana terhalang
oleh kepentingan pribadinya, dari melihat ke-
luarbiasaan alam yang besar yang diterangkan
dalam kitab yang menakjubkan ini. Adapun orang-
orang jatriliah modern, maka mereka terhalang dari
Al-Qur'an oleh keterpedayaannya karena "ilmu
manusia" yang dibukakan Allah untuk mereka di
alam materi. Juga tertipu oleh aturan-aturan dan
sistem-sistem yang mengikat kehidupan manusia
sekarang. Mereka tertipu pula oleh perkembang-

annya dan pemasakannya dari sudut aturan dan
pembentukannya.

Ini adalah sesuatu yang alami di samping per-

kembangan hidup diLn pengalaman yang,ber-
fu mpuk-tumpuk, dan berganti-gantinya kebutuhan
yang menyulitkan. Sebagaimana mereka terhalang
dari Al-Qur'an selama empat belas abad oleh tipu
daya dan dendam Yahudi dan Nasrani. Kedua kaum
ini tidak pernah berhenti sebentar pun dari me-
merangi agama Islam dan kitabnya yang lurus ini.

Juga dari usahanya unfuk menjauhkan pemeluknya

darinya, dan menjauhkannya dari pengarahannya.

Tepatnya, sesudah kaum Yahudi dan Nasrani itu
mengetahui berdasarkan pengalamannya bahwa
mereka tidak memiliki kemampuan unhrk melawan
pemeluk agama ini selama kaum muslimin ber-
pegang pada kitab sucinya seperti yang dilakukan
oleh generasi pertama dahulu. Jadi, bukan ber-
pe gan g d alam bentuk m e ny arry i k an ay at- ay atny a.

Sedangkan, kehidupan mereka jauh dari pengarah-

an-pengarahannya.
Inilah tipu daya yang terusmenerus, tercela, dan

buruk, yang buah akhirnya adalah peraturan-
peraturan yang mengafur hidup orangorang yang

mengaku muslim. Padahal, sebenarnya mereka
bukan muslim selama tidak mengatur kehidupan
mereka dengan syariat Islam. Mereka melakukan
usaha-usaha lain di semua tempat untuk mene-

tralisir pengaruh Islam. Mereka mengkaji Qur'an

29 Silakarr baca pasal'Jail Mutafalrid" dan pasal 'At-Tashawwurl Islami watsTsaqaafah " dalaml<:tab Ma'alimfith-Thaiiq, terbitan Darusy-Syuruq
30 Silakan baca pasal "ka Ilaaha illallah Manhaju Hayaat" dan pasal 'Thabi'atul Mujtama'il lslami" dalam kitab sebelumnya.
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yang bukan Qur'annya (yakni aturan yang di-
anggap sebagai pengganti Al-Qur'an), yang di-
jadikan rujukan unfuk mengatur seluruh aspek
kehidupannya, sebagaimana layaknya kaum mus-
limin-yang sebenarnya-mengembalikan seluruh
urusan ini kepada kitab Allah!

Karena itulah, Al-Qur'an sekarang tidak di-
pahami dan tidak dimengerti oleh banyak orang
muslim. Karena, mereka tidak mengetahuinya
kecuali sekadar bacaan, nyanylan, tangkal, dan
pengasihan. Yakni, setelah mereka dipalingkan
darinya oleh tipu-tipu daya yang tercela, kejahilan
yang hina, ajaran-alaran yang menipu, dan ke
rusakan yang menyeluruh terhadap pikiran, hati,
dan realitas yang buruk.

Itulah Al-Qur'an yang orang-orang jahiliah tempo
dulu memalingkan masyarakat darinya dengan
menuritut hal-hal luar biasa yang bersilat kebenda-
an. Sedangkan, orang-orang jahiliah modern me-
malingkan masyarakat darinya dengan Qur'an baru
yang mereka buat, dan dengan bermacam-macam
sarana informasi dan pengarahan.

Sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah yang di.
sinyalirAllah Yang Maha Mengetahui lagi Maha-
waspada di dalam firman-Nya,

'Al-Qi an ini adalah buktt-bukti yang nyata dari
Titltanmu, p e tunj uk dnn rahmat b agi orang- or ang y ang
beriman." (al-,6fraaf: 203)

Bukti-bukti yang menyingkap dan menerangi
jalan kehidupan, petunjuk yang menuntun dan
membimbing, dan rahmatyang melimpah ruah...
"bagi orang-zrang Jang beriman". Maka, mereka
inilah yang mendapatkan semua ini di dalam Al-
Qur'anul-Karim.

Adab Mukmin ketika Dibacakan Al-Qgr'an
Karena kitab yang demikian sifat-sifatnya itu

adalah Al-Qur'an, maka dalam konteks ini secara
langsung ia memberikan pengarahan kepada orang-
orang yang beriman,

#1r',61 ti 66 L63ft -t; rlsli
al 7 2z')
*J*t

'Apabila dibacaknn Al-Qi an, maka dengarkanl.ah

baik-baik, dnn p erhntiknnlnh fungan tennng agar lmmu

mend.apat rahmat." (al-,{raaf: 204)

Dengan pengarahan ini, ditutuplah surah yang
dimulai dengan isyarat yang menunjuk kepada Al-
Qur'an ini,

"Ini adalah sebuah kinb yang diturunlcan leepadnmu.

Maka, jarryanlah ada kesempitan di dal"am dadnmu
lmre4nnya, supaya knmu memberi puhryatan dnngan

kitab.itu (l"pofu arang kaf.r), dan menjadi pelnjaran
bagi orang- or ang y ang b erinlan." (al-,{raaf: 2)

Terdapat bermacam-macam riwayat mengenai
tempat penerapan perintah mendengar dan diam
ketika dibacakan Al-Qur'an ini. Sebagian ulama
berpendapat bahwa tempat pelaksanaan perintah
ini adalah di dalam shalat wajib. Ketika imam
membacaAlQur'an dengan keras, maka makrnum
wajib mendengarkan dengan baik dan diam dengan
memperhatikan. Tidak boleh membaca ketika
imam membaca dengan suara keras. Tidak boleh
melawan imam dengan bacaan Al-Qur' an.

Hal itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan
Ashh"abus - Suna4 danTirmidzi berkata mengenai
hadits ini, "lni adalah hadits hasan." Disahkan oleh
Abu Hatim ar-Rni dari hadits Abu Hurairah dari
Abu Aktsamah al-laitsi bahwa Rasulullah selesai
shalatyang di sanabeliau membaca dengan nyaring,
lalu beliau bertanya, 'Tadi ada seseorzrng di antara
kalian yang membaca Al-Qur'an bersamaku?"
Seseorang menjawab, "Benar, wahai Rasulullah."
Beliau bersabda, "Mengapa saya dilawan membaca
Al-Qur'an?" Setelah mendengathal ihr, maka orang-
orang pun berhenti membaca Al-Qur'an bersama
Rasulullah dalam shalat yang beliau membaca
dengan nyaring padanya.

Seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dalam
tafsir,rya bahwa telah diinformasikan kepadanya
oleh Abu Kuraib, dari al-Muharibi, dari Daud bin
Abi Hindun, dari Basyir bin Jabir, bahwa dia ber-
kata, "Ibnu Mas'ud mengerjakan shalat,lalu dia
mendengar orang-orang membaca Al-Qur'an ber-
sama imam. Maka, setelah selesai shalat, dia berkata,

oU1:Sf'.
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padamu, mala fungarknnlnh baik-baik dan perhati-
lanl"ah dzngan tenang sebagaimana yng diperintah-
lrnn Allah kcp ad.amu. "3r

Sebagian ulama lain berpendapat bahwa ayat ini
merupakan pengarahan kepada kaum muslimin
agar jangan bertindak seperti kaum musyrikin
yang mendatangi Rasulullah ketika beliau sedang
shalat, sewakfu di Mekah. lalu, sebagian mereka
berkata kepada sebagian yang lain,

langanlnh larnu nundcngar dtngan sungguh-sungguh

alwn Al-@ti an ini dnn buatlnh hiruk-pllatk ttrhannp-
nya, supaya kamu dapat mengalahknn (mereka)."
(Fushshilau 26)

Lalu, Allah Azzawalalla menurunkan jawaban

kepada mereka, 'Apabila dibacakan Al-Qi an,

maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah
dengan tmang....

Al-Qurthubi berkata, "Hal ini diturunkan di
dalam shalat." Pendapatini diriwayatkan dari Ibnu
Mas'ud, Abu Hurairah, Jabr, az-Zuhi, Ubaidullah
bin Umair, Atha'bin Abi Rabah, dan Sa'id ibnul-
Musayyab.

Ibnu Jarir meriwayatkan sebab diturunkannya
ayat itu. Ia mengatakan bahwa telah diceritakan
kepadanya oleh Abu Kuraib, dari Abu Bakar bin
Iyasy, dariAshim, dari al-Musayyab Ibnu Rafi', dari
Ibnu Mas'ud, bahwa ia berkata, "Sebagian orang di
antara kami memberi salam kepada sebagian yang
lain di dalam shalal Kemudian datanglahAl-Qur'an,
Apabik dibacakan Al-Qian, maka dengarknnlah
baik- b aik, dan p er lntiknnlah fungan tmang agar knmu
mmdnpat rahm.aL"'

Al-Qurthubi berkata di dalam tafsirnya, "Muham-
mad bin Ka'ab al-Qurazhiberkata, 'Apabila Rasu-

lullah membaca Al-Qur'an di dalam shalat, maka
orang-orang yang di belakangnya menjawabnya.
Apabila beliau membaca,'Bismillaahirrahma-
aninahiim', mereka mengucapkan yang seperti ihr,
hingga beliau selesai membaca al-Faatihah dan
surah. Kemudian beliau diam beberapa lama, lalu
hrrunlah firman Allah, Apabiln dibacaknn Al @r'an,
maka dengarknnlah baik-baik, dan perhatikanlah
dengan tennng agar knmu mendapat rahmat' Hal ini
menunjukkan bahwa makn a iru hnt' memperhatikan

dengan tenang'itu ialah tidak membaca dengan
keras sebagaimana yang dahulu biasa dilakukan
untuk menjawab Rasulullah."

Al-Qurthubi berkata lagi, "Qatadah berkata
mengenai ayat ini, 'Seseorang mendatangi orang
lain yang sedang shalat lantas bertanya, 'Sudah
berapa rakaat yang kamu kerjakan, dan masih
berapa rakaat lagi?' I alu, Allah menurunkan ayat,
Apabik dibacaknn Al-Qian, maka dengarkanlah
baik-baih dnn p uhntiknnlnlt dengan terang.... "' Mu1*
hid berkata, "Mereka membicarakan keperluan-ke
perluan mereka di dalam shalat, lalu turunlah
firman Allah,'... agar lamu mendapat rahmat."'

Orang-orang yang berpendapat bahwa ayat ini
khusus mengenai masalah membacaAl-Qur'an di
dalam shalat, mengambil alasan dengan apa yang
diriwayatkan oleh Ibnu Jarir ia mengatakan bahwa
telah diinformasikan kepadanya oleh Humaid bin
Mas'adah, dari Basyar ibnul-Mufadhdhal, dari al-

Jariri, dariThalhah bin ltbaidillah bin Kuraiz, bahwa
ia berkata, "Saya melihat Llbaid bin Umair dan Atha'
bin Abi Rabah bercakapcakap padahal seseorang
sedang membaca Al-Qur'an. I rlu saya berkata,
'Mengapa kalian tidak mendengarkan bacaan Al-
Qur'an itu supaya kalian mendapatkan apa yang
dijanjikan (yakni supaya kamu mendapat rahmat) ?'

Keduanya melirik kepadaku, kemudian kembali
bercakapcakap lagi. Ialu, saya ulangi perkataanku.
Kemudian mereka melirik kepadaku, lantas
melanjutkan percakapannya kembali. lantas saya
ulangi perkataanku untuk kali ketiga. Kemudian
keduanya melihat kepadaku seraya berkata,
'Sesungguhnya perintah, Ap ab ila dib acakan Al-
@i an, malrn duryarlanlnh baik-baik dan pahatilwn-
l"ah dtngan tenang', ifu di dalam shalat."'

Ibnu Katsir ketika meriwayatkan berita ini ber-
kata, "Demikian pula Su$ran atsTsauri berpendapat
dari Abu Hasyim Ismail bin Katsir, dari Mujahid,
mengenai firman Allah, Apabila dibacakan Al-
fui an, makn dengarkanlah baik-baik dan perhati-
knnl"ah drngan ternng!, ia berkata, 'Di dalam shalat.'
Demikian juga diriwayatkan oleh beberapa orang
dari Mujahid."

Abdur Razzaq berkata dari ats:Tsauri, dari laits,
dari Mujahid, dari Mujahid, katanya, 'Tidak meng-

3l Terdapat perbedaan pendapat di kalangan mazhabmazhab mengenai bacaan makmum. Yaitu, makmum tidak boleh membaca (al-Faatihah,/

Al-Qur'an) dalam shalat.laftiyah'bacaannya keras'ataupun slriyah'bacaannya pelan', dan bacaan imam sudah menjadi bacaan baginya.... Kedua,
makmum tidak boleh membaca dalam shalat jahiyah bersama imam, dan dia membaca pada waknu imam diam di antara al-Faatihah dan bacaan
ayat.... Dan ketiga, makmum tidak boleh membaca secara mutlak di dalam shalatT'aftnyalr, dan harus membacanya di dalam shalatsirriyah.
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apa orang bercakapcakap apabila ada orang lain
membacaAl-Qur'an di luar shalat."

Sebagian ulama lain berpendapat bahwa pe-
rintah ini ditetapkan ketika dalam shalat dan khot-
bah, baik khotbah Jumat maupun Idain. Demikian
pendapat Sa'id binJubair, Mujahid, Atha', Amr bin
Dinar, Yazid binAslam, al-Qasim bin Mukhaimirah,
Muslim bin Yassar, Syahr bin Hausyab, dan Abdullah
ibnul-Mubarak.

Akan tetapi, al-Qurthubi berkata, "Pendapat ini
lemah, karena ayat Al-Qur'an yang dibaca padanya
itu hanya sedikit, sedang kewajiban diam dan
memperhatikan itu pada "semuanya. Demikian
pendapat Ibnul Arabi dan an-Naqqasy, sedang ayat
ini adalah Maliftiah (dihrunkan di Mekah), padahal
wakhr itu di Mekahbelumadakhotbah danbelum
adaJumatan."

Al-Qurthubi berkata di dalam tafsirnya, "An-
Naqqasy berkata,'Para ulama telah sepakat bahwa
perintah mendengarkan ini adalah di dalam shalat
wajib dan shalat sunnah.'An-Nahhas berkata, 'Me
nurut bahasa, wajib pada segala sesuafu, kecuali
kalau ada dalil yang mengkhususkannya."'

Kami tidak berpendapat bahwa asbabun-nuail
'sebab furunnya' ayat ifu mengl*rususkan ayat ter-
sebut unfuk shalatwajib atau sunnah,karena yang
terpakai ialah keumuman lafol, bukan sebab yang
khusus.Pendapat yang lebih mendekati kebenaran
adalah bahwa ayat ihr bersifut umum, tidak khusus
dalam suatu hal. IGren4 mendengarkanAlQur'an
dengan baik dan memperhatikannya dengan tenang
ketika dibaca itu lebih layak bagi keagungan Al-
Qur'an ini dan keagungan Yang Memfirman-
kannya. fuabila Allah berfirman, apakah tidak
sepantasnya manusia mendengarkannya dengan
baik dan memperhatikannya dengan tenang?!
Kemudian datanglah harapan untuk mendapatkan
rahmat bagi mereka, "Mudah-mudahnn lamu men-

dnpatknn rahmnt."
Maka, manakah dalil yang menglfiususkannya

unfirk shalat? KetikaAl-Qur'an dibaca lalu jiwa men-
dengarkannya dengan baik dan memperhatikannya
dengan tenang, maka sikap demikian itu lebih di-
harapkan dapat menimbulkan pengertian, kesadar-
an, dan respon. Sikap demikian itu lebih diharapkan
dapat menjadikan yang bersangkutan mendapat-
kan rahmat di dunia dan di akhirat sekaligus.

Sesungguhnya banyak orang yang mengalami
kerugian yang tidak ada bandingnya karena ber-
paling dari Al-Qur'an ini. Sesungguhnya satu ayat
kadang-kadang dapat menciptakan di dalam jiwa-

ketika mendengarnya dengan baik dan memper-
hatikannya dengan tenang-berrnacam-macam ke
ajaiban yang berupa kesan, pengaruh, respon,
pengetahuan, ketenangan, dan ketenteraman. Juga
mendapatkan pengetahuan yang jauh dan cemer-
lang, yang hanya didapat oleh orang yang merasa-
kan dan memahartrinya.

Menyendiri dengan Al-Qur'an-dengan penuh
perenungan dan pemahaman, bukan sekadar mem-
baca dan melagukannya-akan menimbulkan pengeta-

huan yang jelas dan jauh jangkauannya di dalam
hati dan pikiran. Perbuatan itu akan menimbulkan
pengertian yang menenterarnkan dan lurus; dan
akan menimbulkan kehangatan, daya hidup, dan
kemerdekaan pikiran. Juga akan menimbulkan
respon, kemauan, dan tekad yang kuat, yang tidak
dapat ditandingi oleh hasil pelatihan, pengetahuan,
atau pengalaman lain,

Sesungguhnya melihat hakikat-hakikat alam
semesta-dari celahcelah pelukisan Al-Qur'an-dan
melihat hakikat kehidupan, melihat kehidupan
manusia dan tabiatuiya beserta kebutuhan-kebuhrh-
annya dari celahcelah ketetapan Al-Qur'an, sung-
guh merupakan pemandangan yang indah, terang,
lembul dan dalam. Pemandangan yang membawa-
nya kepada roh lain, yang berbeda dengan semua
pelukisan dan ketetapan yang dibuat oleh manusia.

Semua ini lebih diharapkan dapat mendatangkan
rahmat, baik di dalam shalat maupun di luarnya.
Tidak terdapat ddil yang mengkhususkan peng-
arahan umum Al-Qur'an ini dalam shalat saja,
sebagaimana diriwayatkan oleh aLQurthubi dari an-
Nahhas.

Berzikir kepada Afhh dan Adabnya
Selanjutnya, surah ini ditutup dengan pengarah-

an untuk berzikir mengingatAllah secara umum, di
dalam shalatmaupun di luar shalat,

)i4ii'6i'4)6%<#A4uj3't5
t',rg't:d K S j;r2 g qffu, Sr;ffn

ii jgt,41Qfr i'ri(*{45'nirJity
i,fr@,65

"Sebuthh (nama) Ifuhanmu dalam hntimu dengan
mnmdahlmn diri dan rasa takut, dan dengan tidak
mengnasknn suara, di waWu pagi dan petang.Jangan
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lah knmu termasuk zrang-zrang |ang lalai. Sesung-

guhrya malnilat-malnikatyang ada di sisi Tilh.a'nmu

tidnkkh rnerosa en&gan meny embah Allnh dnn merekn

mentasbihlan-Ny a dan hnny a lupadn- Nyalah mereka

b er s uj u d. " (al-,{raaf: 20 5 -20 6)

Ibnu Katsir berkata di dalam tafsirnya, "Allah
Ta'ala memerintahkan agar banyak mengingat-Nya
pada waktu pagi dan petang, sebagaimana Dia
memerintahkan agar beribadah kepada-Nya pada

keduawakhr ini di dalamfirman-Nya, Bertasbihlnh

sambil memuji Tuhnnmu sebelum terbit matah"ari dnn

sebelum tnbenam(nya).' (Qaaf: 39)
Perintah ini diturunkan sebelum diwajibkannya

shalat lima waktu pada malam Isra. Ayat ini Mak-
kiah, diturunkan di Mekah, dan di sini Allah ber-

firman, 'Pada waktu pagi dnn petang.'

Adapun firman-Nya,' Titdhnrru'an wa li:'hiifatan',

maksudnya ingatlah Tuhanmu di dalam hatimu de
ngan merendahkan diri dan takut dengan meng-

ucapkan zikir, tetapi tidak dengan suara keras. Oleh

karena ifu, Dia berfirman, 'Dan dengan tidak me-

ngerasknn suara.'
Inilah adab berzikir yang disukai, tidak dengan

berteriak-teriak bersuara keras. Oleh karena ihrlah,

ketika orang-orang bertanya kepada Rasulullah,
'Apakah Tuhan kita ihr dekat sehingga kita cukup
dengan bermunajat Oerbisik) kepada-Ny4 ataukah
jauh sehingga kita harus berseru dengan suara

keras?' [alu, Allah menurunkan aYal

Apabik hamba-hnmba-Ku bertanya lupalamu ten-

tingAku, mnla (jawablah), bahwaAku adalnlt delwt'

Aku mengabulkan permohonan orang )ang berdoa

apabiln ia memohon kepada-Ku."' (al-Baqarah:
186)

Diriwayatkan di dalam Shahihain dari Abu Musa
al-Asy'ari r.a., iaberkata, "Orang-orang mengeras-

kan suaranya di dalam berdoa dan dalam sebagian

bepergian,lalu Nabi bersabda kepada mereka,

o'- tol 1, "t "/ t 3, ,f,a -\
,. fS.-il GLe \)-.)\ i LJ"ul t-#1 l.f,

t c'-+o. ,,oto.. .1.o .2.'.:,. t. i'.t..;i 3'* *.fx t'rJl .;l , LjG Yy fo\ tsox

{

Abdur Rahman bin Zaid bin Aslam berkata,'Yang
dimaksud dengan perintah ini adalah perintah
kepada orang yang mendengarkan Al-Qur'an, ke-
tika mendengarkannya, supaya mengingat Allah
dengan cara seperti itu."

Ibnu Jarir berkata, "Pendapat keduanya itu tidak
dapat diikuti, kare4a yang dimaksud adalah meng-
anjurkan agar manusia banyak berzikir pada wakhr
pagi dan petang supaya tidak termasuk orangorang
yang lalai. Karena itulah, Allah memuji para

malaikat yang bertasbih pada waktu malam dan
siang dengan tidak merasa letih. Firman-Nya,
'Sesungguhnya malailat-malaiknt yang ada di sisi

Tuhnnmu itu tidak mmyombonglnn diri untuk bn-
ibadah lcep adn- Ny a....' Disebutkannya mereka ini
hanyalah untuk diteladani mengenai banyaknya
ketaatan dan ibadah mereka."

Kami berpendapat bahwa apa yang dikemuka-
kan Ibnu Katsir beserta haditshadits itulah yang
cocok. Karena, Al-Qur'an dan pendidikan Nabawi
ini untuk mengubah persepsi bangsa fuab me-

ngenai hakikat Tuhan mereka dan hakikat ke
beradaan-Nya di dekat mereka Dari tanya jawab ini,
kita mengetahui adanya peralihan yang jauh yang

dilakukan oleh agama Islam ini, dengan kitabnya
yang mulia. Juga dengan pengarahan nabinya yang

lurus, yang di situ tampakjelas nikmatdan rahmat
Allah, kalau manusia mengerti.

Wa ba'&t,sesungguhnya berzk kepada Allah-
sebagaimana pengarahan nash-nash ini-bukan
semata-mata berzlkir dengan bibir dan lidah. Tetapi,

berzikir dengan hati dan jiwa Berzikir kepada Allah
kalau tidak disertai dengan perasaan takut, hati
yang hrnduk, dan jiwayang hidup, jika tidak disertai
dengan merendahkan diri dan takut kepada Allah,
maka bukanlah <ikir. Bahkan, kadang-kadang
dengan beradab yang buruk terhadap Allah.

Berzikir adalah menghadapkan diri kepadaAllatt

dengan merendahkan diri, takut, dan talora. Yaittt,

membayangkan keluhuran Allah dan keagungan-
Nya, merasa takut akan kemurkaan dan azabNya,
dan mengharapkan perlindungan-Nya. Sehingga,
esensi roh manusia menjadi jernih, dan berhubung-

an dengan sumber laduninya yang halus dan me
nerangi.

Apabila lisan bergerak bersama hati, apabila
bibir berkata bersama roh, maka hendaldah dilaku-

kan dengan sikap yang tidak merusak kekf,rusy.uan

dan tidak berlawanan dengan sikap merendahkan
diri. Tetapi, hendaklah dilakukan dengan suara
yang rendah, tidak dengan berisul-siul dan bertepuk

! ;(P

'Wahni manusia! Kasihnnilah dirimu! KareTM sesung-

guhnya knmu tid"ak sednng budoa lepada yang tuli dan

y angjauh. Sesurryguhnya Tilhnn yang sedang kar,nu seru
-itu 

Maha Mendengar lagi Mahadelat, lebih dekat

daripadn leher unta seseorang dari knmu."'
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tangan. Tidak dengan berteriak-teriak dan gaduh,

tidak pula dengan nyanyian dan berdendang.

"Sebutlah (nama) Tuhanmu dalam hatimu dengan

merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak
mengeras knn suara.... "
'-.Pada waktu pagi dan petang...."

Pada waktu-waktu permulaan siang dan akhir-
nya, sehingga hati selalu berhubungan dengan
Allah pada kedua ujung-waktu siang itu. Berzk
kepada Allah itu tidak terbatas pada wakhr itu saja.

Tbtapi, ingat kepada Allah itu harus selalu ada di
dalam hati pada setiap waktu, merasa diawasi dan
diperhatikan Allah itu harus selalu ada di dalam hati
setiap saal Akan tetapi, pada kedua wakhr ini jiwa
manusia menghadapi perubahan yang jelas di
hamparan semesta... dari malam ke siang... dan dari
siang ke malam....

Pada kedua waktu ini hati berhubungan dengan
segala sesuatu yang ada di sekelilingnya. Ia melihat
tangan Allah membalikkan malam dan siang,
mengubah fenomena-fenomena dan keadaan. Allah
mengetahui bahwa hati manusia pada waltu ini
lebih terkesan dan responsif.

Al-Qur'an banyak memberikan pengarahan
untuk berzk kepadaAllah dan menyucikan-Nya
pada waktu-waktu yang seakan-akan seluruh alam
semesta memberikan pengaruh kepada hati ma-
nusia. Juga melembutkannya, menghaluskannya,
dan menjadikannya rindu untuk berhubungan de
nganAllah.

'Maka, bersabarlnh lamu tnhndnp apa yang mneka
katakan dan bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu
sebelum terbit matahari dan sebelum tubmnm(nya).
Dan, butasbihla.h kamu lepada-Nya di mal"am hnri
dnn setiap selesai shnlnt "(Qaaf: 39-40)

"Bertasbih pukkh ponn waktu-waklu di mnlnm h"ari

dan padn waktu-waktu di siang hari, supay knmu
merasa setnng. (Thaahaa: 130)

"Sebuthh nama Tuhanmu pada (waktu) pagi dan
petang. Pada sebagian dari malam,,maka sujudlnh
lupadn- Ny a dnn bntmbihhh kzpadn-Ny a pada bagian

yangpanjang di malnm h"ari." (al-Insaanr 25-26)

Tidak ada alasan yang mendorong untuk me-
ngatakan bahwa perintah berzikir dalam waktu-
waktu ini sebelum difardhukannya shalat wajib
pada walitu-waktunya yang telah ditentukan. Se-

hingga, memberi kesan bahwa difardhukannya
shalat wajib ini sudah mencukupi pelaksanaan

perintah ini dalamwaktu-waktu ini. Karenazikir di
sini lebih kompleks daripada shalat, dan waktu-
waktunya tidak terbatas pada waktu-waktu shalat
wajib saja.

Zil<tr ini bisa juga bukan dalam bentuk shalat
yang wajib maupun yang sunnah. Tetapi, dapat juga
dalam bentuk ziljr dengan hati, atau dengan hati
dan lisan dengan'tanpa gerakan seperti shalal Bah-
kan, zikk ini bisa lebih kompleks daripada semua
itu. Misalnya, selalu dalam keadaan ingat kepada
Allah, dan selalu membayangkan keagungan Allah
Yang Mahasuci. Juga merasa senantiasa diperhati-
kan dan diawasi.Nya ketika sedang sendirian dan
ketika di hadapan orang banyak, dalam urusan kecil
dan urusan besar, dalam gerakan dan diam, dalam
amal dan niat. Zil<:r pada waktu pagi, petang, dan
malam hari, karena pada wakhr-wakhr ini terdapat
kesan-kesan khusus. HanyaAllah yang mengetahui
apa yang terjadi di dalam hati manusia, yang di-
ketahui fitrahnya dan sifat kejadiannya oleh Pen-
ciptanya.

".. Janganlnh kamu tsrmasuk orang- orang yarry lnlni. "

lalai dari mengingatAllah, bukan dengan bibir
dan lidah, tetapi dengan hati dan jiwa. Zil<tr yang
menundukkan hati pelakunya. Sehingga, ia tidak
berani menempuh jalan yang memalukan kalau
dilihat oleh Allah, dan tidak melakukan gerakan
yang dia merasa malu kalau dipandang oleh Allah.
Juga tidak berani melakukan dosa kecil ataupun
besar karena dia sadar bahwa Allah pasti meng-
hisabnya. Maka, itulah zikiryang diperintahkan di
sini. Kalau demikian sifatnya, maka bukan zikir
kepada Allah yang tidak mendorong pelakunya
unfuk melaksanakan ketaatan, melakukan amal
saleh, menempuh jalan kebaikan, dan mengikuti
ajaran Allah dan Rasul-Nya.

Berzikirlah kepada Tuhanmu dan jangan lalai
mengingat-Nya. Janganlah hati Anda lalai dari me-
rasakan perhatian pengawasan-Nya- Karena manu-
sia sangat memerlukan untuk selalu berhubungan
dengan Tuhannya, agar mampu menghadapi goda-

an setan,

'Jika kamu ditimpa suatu godaan setan, maka bu-
lindunglnh lcepadn All"ah. Sesunguhnya Allnh Maha
Mmdengar lagi Maha Mengetahui. " (aI- Nraaf: 200)

Surah ini sebelumnya memaparkan peperangan
Nttara manusia dengan setan pada permulaannya.
Kemudian ditampilkanlah rombongan iman dan
setan-setan jin dan setan-setan manusia yang
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menghalang-halangi jalannya. Sebagaimana di-
sebutkannya tentang setan dalam informasi (cerita)

tentang orang yang telah diberikan Allah kepada-

nya akan ayat-ayat-Nya, tetapi dia melepaskan diri
darinya. lantas diikuti oleh setan, dan jadilah dia
termasuk golongan orang-orang yang menyele-
weng. Pada akhir surah disebutkan masalah goda-

an setan dan perintah untuk berlindung kepada
Allah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengeta-
hui dari godaannya.

Konteks surah ini berkesinambungan, diakhiri
dengan pengarahan untuk berzil<k kepada Allah
dengan merendahkan diri dan merasa takut. Pe-

rintah dan larangan ini datang setelah disebutkan-
nya pengarahan Allah kepada Rasul-Nya agar ber-
sikap pemaaf, menyuruh berbuat makruf, dan ber-
paling dari orang-orangyang jahil. Nah, semuaini
merupakan kelengkapan rambu-rambu jalan ke-
hidupan. Juga pembekalan bagi juru dalnvah de-

ngan bekal yang menjadikannya mampu menem-
puh perjalanan yang berat dan sulit.

Kemudian Allah membuat perumpamaan de-

ngan malaikat-malaikat yang didekatkan kepada-
Nya, yang setan tidak dapat menimbulkan godaan

di dalam jiwa mereka. Tidak ada tempat baginya di
dalam susunan tabiat mereka, tidak dapat dipeng-
aruhi oleh keinginan, dan tidak dikalahkan oleh
syahwal Di samping itu, mereka senantiasa ber-
tasbih dan berzikir kepada Allah, tidak pernah
menyombongkan diri dari beribadah kepada-Nya.
Tidak pernah merasa enggan dan tidak pernah
sembrono. Sebenarnya manusia lebih perlu untuk
berzil<k, beribadah, dan bertasbih kepada Allah.
Karena, jalan hidup mereka sulit dan berat, dan
tabiatnya dapat menerima godaan setan, dapat me
nerima kelalaian yang mencelakakan, sedang
kemampuannya terbatas. Oleh karena iht, mereka
sangat membufuhkan perbekalan ini untuk me-
nempuh jalan kehidupan yang sulit,

"sesunguhnya malaiknt-mal.aikat yang ada di sisi

Tuh.anmu tidnklah merosa enggan mmyembah Allnh
dan mereka mentasbihkan-Nya dnfi hanya kepad"a-

Ny alah muela bersujud.' (al-A'raaf: 206)

Ibadah dan zlktr ini merupakan unsur asasi
dalam manhnjDn (agama Islam) ini, bukan tnnnlaJ
pengetahuan teoritis dan perdebatan teologis. Ia
adalah m.anltaj seral<anriil unhrk mengubah realitas
kemanusiaan. Realitas kemanusiaan ini memiliki
akar dan fondasi di dalam jiwa manusia dan di dalam
tata aturan mereka. Mengubah realitas jahiliah
kepada realitas Rhbbani yang dikehendaki Allah
bagi manusia sesuai dengan manhalNya ini me-
rupakan masalahyang berat dan sulit, memerlukan
perjuangan yang panjang dan kesabaran yang
dalam. Sedangkan, kemampuan juru dakwah
sangat terbatas, tidak memadai unfuk menghadapi
kesulitan-kesulitan ini tanpa bekal penopang dari
Tuhannya. Perbekalan itu bukan hanya ilmu, bukan
hanya pengetahuan. Tetapi, juga ibadah kepada
Allah dan pertolongan dari-Nya Nah, ihrlah bekal
yang sesungguhnya dan ihrlah sandarannya. Itulah
pertolongan yang menopangnya, di dalam menem-
puh jalan dakwah dan perjuangan yang berat dan
panjang.

Oleh karena itu, datanglah pengarahan terakhir
ini di dalam surah yang dimulai dengan firmanAllah
kepada Rasul-Nya yang muli4

"Ini adnlnh sebuah kinb yang diturunknn lepad.amu,

maka janganlah ada kesempitan di dalam dadamu

knrennnya, supaya leamu rnembni peringatan dmgan

kitab itu (kzpada orang knfir), dan menja"di pelajaran
bagi orang-orang yang bnim.an." (al-Hraaf: 2)

Di dalam paparannya ditampilkan rombongan
iman, dengan dipimpin oleh sejumlah orang ter-
hormat, yaitu rasul-rasul Allah yang mulia. Dipapar-
kan di situ bagaimana setan yang terkutuk ber-
usaha menghadang jalannya dengan segala tipu
dayanya, baik setan dari golongan jin maupun dari
golongan manusia. Juga disebutkan penentangan
pihak penguasa yzulg zalirn di muka bumi, dan se
rangan thaghut-thaghutyang berkuasa atas harnba-

hambaAllah.
Itulah bekal perjalanan, dan persiapan rombong-

an yang mulia di dalam menempuh jalan dakwah
dan perjuangan ini. t



Tafsir Fi Zhilalil.Qur'on V (es) Lanjutan Juz IX: Ibrmulaan alAnfoal

PEflMAIA A IT STTflA IT A I -A ilFN il
niftrunlran ili maillnan

Jrmlafi AW:75

FgfliJi'\24.
Dengan menyebut niuna Afhh Yang Maha
Pemurah lagi Maha Penyayang

Pendahuluan
Setelah kita pelajari dua surah Makkiah, surah

al-An'aam dan surah al-Araaf, sekarang kita kembali
kepada surah Madaniah. Sebelumnya kita juga
telah mempelajari surah-surah Madaniah di dalam
a<h-Zhilnlin\ sesuai dengan tata urutan mushhaf,
bukan tata urutan turunnya. Yaitu, surah al-

Baqarah, Ali lmran, an-Nisaa', dan al-Maa'idah. Hal
ifu disebabkantata urutan masa turunnya tidak
dapat dipastikan hingga sekarang.

Pasalnya, di samping adanya Qur'an Makki dan

Qur'an Madani secara global, yang dalam hal ini
pun terdapat sedikit perbedaan, maka mengenai
masa turunnya setiap ayat atau sejumlah ayat, atau
setiap surah pun menjadi kendala (unhrk menyu-
sun tafsir menurut urutan masa fururmya). Dalam
hal tata urutan ini, manusia hampir tidak memiliki
keyakinan yang pasti hingga kini. Kecuali beberapa
ayat saja yang dijelaskan dalam banyak riwayat.
Atau, dalam beberapa riwayat yang memberikan
ketegasan secara pasti.

Meskipun usaha melacak tata urutan furunnya
ayat-ayat dan surah Al-Qur'an menurut kronologi
(urutan waktu) itu sangat berharga dan dapat mem-
bantu untuk menggambarkan mnnhnj per Serakan
Islam beserta tahapan dan langkahJangkahnya.
Maka, rendahnya keyakinan mengenai hal ini
menjadikan usaha ini demikian beraL IGrena, hasil
yang dicapainya hanya bersifat <]utnni (dugaan)

saja, tidak mencapai tingkatan yakin. Padahal, hasil
yang bersifat <lnnniahini juga bisa menimbulkan
hal-hal lain yang riskan.

Oleh karena ihr, di dalam azh-Zhilnl'tfisaya lebih
mengutamakan pemaparan menurut urutan surah
yang terdapat di dalam mushhaf Utsmani. Tentunya
dengan mencoba memaparkan sejarah yang me-
latarbelakangi masing-masing surah, secara global
dan yang lebih kuat. Saya merasa tenang dengan
metode ini di dalam menjelaskan situasi dan kondisi
yang berkenaan dengan nash tersebut yang juga

secara global dan yang lebih kuat. Hal ini seperti
yang kami paparkan dalam memperkenalkan
surah-surah di muka di dalam azh-Zhilnlcet*arr
baru ini. Metode inilah yang kami pergunakan di
dalam surah ini,l semogaAllah memberikan per-
tolongan.

Surah al-Anfaal yang sedang kita hadapi ini
diturunkan sesudah surah al-Baqarah. Ia diturun-
kan pada wakhr Perang Badar al-Kubra pada bulan
Ramadhan, tahun kedua Hijriah. Yaitu, setelah
sembilan belas bulan Rasulullah berhijrah, menurut
pendapat yang lebih kuat. Akan tetapi, pendapat
yang mengatakan bahwa surah ini diturunkan
sesudah surah al-Baqarah tidak menggambarkan
hakikat yang final. Pasalnya, surah al-Baqarah ini
tidak turun sekaligus. Bahkan, di antara ayat-ayat-
nya ada yang furun pada masa-masa permulaan
zaman Madinah dan ada pula yang diturunkan pada

masa-masa akhirnya. Sedangkan, antara masa awal
dan masa akhir ini berselang sembilan tahun.

Yang jelas, surah Al-Anfaal ini hrun antara dua
masa ihr. Sebelum dan sesudah hrrunnya surah al-

Anfaal ini terbuka kesempatan untuk turunnya

1 Saya telah berusaha di dalam kitab Masyaahidul Qfuaamahfit-Qur'anmemaparkan pemandangan-pemandangan ini sesuai dengan tata urutan

turunnya surah-surah. Akan tetapi, di dalan azh-ZhiJal ini saya lebih mengutamakan menggunakan metode lain.
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surah al-Baqarah, yang banyak pula ayatnya yang
turun di antara kedua masa ini. Kemudian ayat-ayat
yang lain digabungkan kepadanya sesuai perintah
Nabi saw.. Yang perlu diperhatikan dalam perkataan
para ulama bahwa surah ini diturunkan sesudah
surah ini, maksudnya adalah htrunnya awal-awal
surah, sebagaimana sudah kami sebutkan dalam
mengenalkan (pendahuluan) surah al-Baqarah.

Menurut beberapa riwayat, ayat 3G36 surah al-

Anfaal ini diturunkan di Mekah. Ayat-ayat tersebut
adalah,

'Dan (ingatlah), ketikn oratg-nrang lnfr (@lalsy)
mtmikir lan day a upay a trrh.a.d.apmu untuk mmnnglwp

dan memznjarakanmu atau membunuhmu, atau rne:

ngusirmu. Mereka memikirkan tipu daya dan Allah
mengagallan tipu dnya itu. All.ah sebaik-baik Pem-

balns tipu daya. Apablla dibacakan kepada merekn

ayat-ayai Kami, m.erela bnknta, 'Sesungguhrrya lmmi
telah mendergar (ayat-ayat yang seperti ini). Kalau
lami mmghzndaki, niscaya lami dapat membacalmn

yang seputi ini. (Al-@ian) ini tidnk kin h"anyalah

dongengan-dongengan zrang- nrang purbakala.' Dan
(ingatlah), lutila mnelw (orang-mang musyrik) bu-
lata,'Ya Alhh, jil(n betul (Al- @ti an) ini, dialnh yang

benar dali sisi Engkau, mnkn hujanil.ah kami dmgan

batu dnri lnngit, atau dntanglankh lrcpada lwmi azpb

y ang p edih.' Allah s e lmli- kali tidak akan mengaub
merela, sednng lmmu bnadn di antara merekn. Tidnk-
lnh (puk) Alltlh alanmmgaatr m.erela, sedangmnela

meminta ampun. Mengapa Allah tidak mengazpb

mereka padahal mereka mengh.alangi orang untuk
(mendntangi) Masjidil Haram dan merelw bulanlah
orang- orang I arry bnhak menguasairrya ? Uang-orang
yang berhak menguasai(nya), h"any alah zrang-orang

yang bntahra, tetapi lubanyalmn mnekn tid"ak me-

ngenhui. Sembalry ang muelw di sekinr Baitullah itu,
lain tidnk hnnyalah siulnn dan tepulwn tangan. Makn,
rasalwnlah a<ab disebabknn keknfiranmu itu. Sesung-

guhnya orang-orang y arg lcafir itu, mrnaflwhlan hnrta
mereka untuk mmghalnngr (orang) dari jalnn Alkh.
Merelm alun mennflwhlan harta itu,kanudian men-

j adi s esalan bagi mn eltn, dnn mnela alan dilwlnltlan.
Dan, lce dnlnm nnalm jah.anamlah orang-orang yang
kafr itu dikumpulkan "(al-Anfaal: 30-36)

Kemungkinan yang mendorong para pengguna

riwayat-riwayat ini untuk mengatakan bahwa ayat-

ayat ini turun di Mekah adalah karena ia mem-
bicarakan beberapa peristiwa yang terjadi di Mekah
sebelum hijrah. Akan tetapi, ini bukan sebab hrun-
nya ayat. Karena, banyak ayat Madaniah yang

membicarakan peristiwa-peristiwa yang terjadi di
Mekah sebelum hijrah. Dalam surah al-Anfaal sen-

diri, yaitu ayat26 yang disebutkan sebelum ayat-
ayat ini, membicarakan persoalan seperti ini,

' D an ingatlnh (ni para muhnj irin) futilm knmu mnsih

b a7 umlah se dikit, lngi tertindas di mulm bumi (Meluh),
lmmu takut orang-mang (trIelah) alan m.eruulik lmmu,

malca Allah mnnbni lumu temp at m.enetnP (Madinnh)

dan dijadikan-Nya lamu lwat dmgan pertolnngan-Nya

dnn diberi-Nya lmmu reaJci dari yang baik-baik agar

lamu bnsyukur." (al-Anfaalz 26)

Demikian juga dengan ayat 36 yang merupakan
ayat terakhir dalam kelompok ayat di atas, mem-
bicarakan peristiwa yang terjadi dalam Perang Badar.

Khususnya, mengenai penggalangan dana kaum
musyrikin sebagai persiapan dalam Perang [Ihud,

"S esungguhny a nrang- m arg y ang kafr itu, menafluh-
lmn hnr ta rurekn untuk mmghnlnngt (orang) dari j alnn
Alla.h. Mnelm alanmennflmhknn harta itu, knnudian
menjadi sesalan bagi mereka, dan mereka akan di-
Imlnhlrnn. D an, Iu dnhri neralmJahannamlah zrang-

nrangyang kaf.r itu dikumpullan."

Riwayat-riwayat yang menyebutkan bahwa ayat-

ayatini Makkiah, memaparkan sebab turunnya. Di
sihr disebutkan bahwa Abu Thalib berkata kepada
Rasulullah, "Apakah yang direncanakan oleh kaum-
mu terhadap dirimu?" Rasulullah menjawab, "Mereka

hendak menyihirku, membunuhku, dan mengusir-
ku." Abu Thalib bertanya, "Siapa yang memberita-
hukan kepadamu tentang hal ini?" Nabi saw. men-
jawab,'Tuhanku." Abu Thalib berkata, "Sebaik-

baik tuhan adalah Tuhanmu. Karena itu, pesan-

kanlah kebaikan kepada mereka." Rasulullah men-
jawab, "Saya akan memesankannva Bahkan,Tuhan
berpesan kepadaku untuk berbuat yang baik." lalu
turun ayat,

e ' -' </ "'//''&W;-!f-xf,4.,g!r*:tljt:;j;t-4
+agf '"'

Imam Ibnu Katsir menyebutkan riwayat ini dan

memberikan penjelasan sebagai berikut, "Penye
butan Abu Thalib dalam riwayat ini sangat ganjil,

bahkan mungkar, karena ayat ini Madaniah. Kemu-
dian cerita ini, dan berkumpulnya kaum musyrikin
untuk melakukan persekongkolan dan rembukan
unhrk menangkap, menyingkirkan, memenjarakan,
atau membunuh Rasulullah itu terjadi pada malam
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hijrah. Tiga tahun setelah meninggalnya Abu
Thalib. Kematian Abu Thalib inilah yang men-
jadikan mereka berani melakukan tindakan itu.
Sebab, selama ini Abu Thalib senantiasa melin-
dungi Nabi."

Ibnu Ishaq menyebutkan dari Abdullah bin Abu
Najih dari Mujahid 0uga dari jalan lain) dari Ibnu
Abbas r.a., sebuah hadits yang panjang tentang
persidangan gelap dan tipu dayakaum musyrikin.
Pada ujung hadits itu Ibnu Abbas mengatakan, ". . .

dan Allah mengizinkan kepada beliau saat itu unhrk
keluar (hrjrah). Sesudah tiba di Madinah, diturun-
kanlah kepada Rasulullah surah al-Anfaal yang
mengingatkan kepada beliau akan nikmat-nikmat
Allah kepada beliau dan cobaan yang menimpa
beliau,

Dan (ingatlnh), ketilea lrang-zrang kafr (furary)
m.emikirlan dny a up ay a trrhndnpmu untuk mennnglap

d.an memmj araknnmu atau membunuhmu, atnu mmg-
usirmu. Merela mmikirlmn tipu dny a dnn Alkh mmg-
gagallun tipu dnya itu. Allah sebaik-baik Punbalns tipu
dnya.'(al-Anfaalz 30)

Riwayat dari Ibnu Abbas r.a. ini sesuai dengan
konteks Al-Qur'an sebelum dan sesudah ayat-ayat
(3G36) ini. Di situ Allah mengingatkan kepada
Nabi-Nya dan kaum mukminin akan karunia-Nya
kepada mereka di masa lalu. Yaihr, ketika meng-
anjurkan mereka melakukan jihad di jalan Allah,
dan menyambut seruan-Nya itu, serta diberinya
mereka kemantapan hati pada wakhr perang ber-
kecamuk. Kemudian hingga alihir masalah yang
dipecahkan dan diobati oleh ayat-ayat ini, sebagai-
mana akan kami jelaskan. Pendapat yang mengata-
kan bahwa ayat-ayat ini sebagai surah Madaniah
sebagaimana surah yang lain, adalah pendapat yang

lebih utama.
Wab a' du l<arena demikian situasi riwayat-riwayat

yang datang mengenai sebab-sebab turunnya ayat,

maka kami lebih mengutamakan metode pema-
paran sesuai dengan tata urutan surah Al-Qur'anul-
Karim menurut tata urutan yang terdapat dalam
mushaf Utsman r.a.. Tidak menurut tata urutan
turunnya yang hingga hari ini belum didapatkan
pengetahuan secara meyakinkan. Namun, kami
tetap berusaha mengemukakan sebab furunnya
dan sihrasi yang melatarbelakanginya sedapat
mungkin.

Allahlah tempat memohon pertolongan.

Perang Badar Kubra dan Ka"rakteristikJihad
dalam Islam

Surah ini turun pada wakhr Perang Badar Kubra
(terbesar). Perang Badar ini, dengan segala sifuasi
dan kondisi yang melingkupinya dalam sejarah
pergerakan Islam dan sejarah manusia secara global,

menjadi rambu ypng besar di jalan pergerakan dan
sejarah itu.

Allah menyebuthari Perang Badar itu dalam ayat
41 surah al-Anfaal dengan "Hari Furqaan, hnri ber-

temunya dua pasukan "Sebagaimana Allah men-
jadikannya sebagai persimpangan jalan antara
manusia di akhirat nanti. Jadi, bukan hanya di dunia
ini saja dan bukan cuma dalam sejarah manusia di
muka bumi dari dalam kehidupan mereka di dunia
saja. Maka, Allah berfirman,

"Inilnh dua golnngan (gol.ongan mukmin dnn gohngan
kafir) yanS bertengkar, mereka saling bertengkar
mengenai Tuhan mereka. Makn, orang kafr akan
dibuatkan untuk mnelm pakaian-pakaian dari api
neraka. Disiramkan air yangsedangmmdidih l<e atas
lupaln muekn. Dmgai air itu dihnnrurlululilcan segaln

apa yang ada dalam perut mereka dan juga kulit
(mnelm). Dan, untuk mereka cambuk-cambuk dari
besi. Setiap knli mereka hendak luluar dari neraka
hntaran lesengsaraan mnelm, niscay a mnekn dikem-
balilan ke dalamnya. (I{epada merekn dikntakan),
'Ras alrnnlnh a<ab y ang membaknr ini.' S esungguhny a
Allnh mnrmsuA:knn mong-orang beriman dnn mmgrj a'
kan amal yang saleh lee dalam surga-surga yang di
banahnya mmga)lir sungai-sungai. Di surga itu muelm
diberi pterhiasan dzngan gehng:gelang dnri enas dnn
mutiara, dan palnian mnelm anakh sutra. Merekn
diberi petunjuk lwpadn ucapan-ucapan yang baik dnn
ditunjuki (puk) fupada jakn (AIkh) yang tnpuji."
(al-Haji: t9-24)

Diriwayatkan bahwa ayat-ayat ini turun me-
ngenai dua golongan manusia yang bertemu (ber-

tempur) dalam Perang Badar, pada hari Furqaan
'hariyang membedakan antarayang haq danyang
batil'. Bukan hanya di dunia ini saja, dan bukan
hanya dalam sejarah manusia di bumi ini saja" Akan
tetapi, juga di akhirat, dalam masa yang kekal dan
panjang. Kesaksian dari Allah Yang Mahaagung ini
cukup bagi kita unhrk menggambarkan befapa me
nentukannya hari itu. Kita akan mengetahui sedikit
tentang nilai hari itu, ketika kita memaparkan pe
ristiwa itu dengan situasi dan kondisi beserta hasil-
hasil dan akibat yang ditimbulkannya.

Di samping adanya pelajaran dari peperangan
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ini, sejauh mana hakikat nilainya tidak jelas kecuali
kita mengetahui karakternya dan melihat salah satu
putaran dari putaran-putaran 'Jihad dalam Islam".

Juga ketika kita mengetahui motif-motif jihad dan
sasarannya. Kita juga tidak akan mengetahui
karakter'Jihad dalam Islam" dan motif-motifnya
serta sasaranrya sebelum kita mengetahui karakter
Dinul-Islam itu sendiri.

Imam Ibnul Qayyim telah menjelaskan secara
ringkas masalah jihad dalam Islam ini di dalam
bulat hadul Ma'aaddalam pasal yang ia beri judul
"Pasal tentang Tertib Konteks Petunjuk Nabi dalam
Menghadapi Kaum Kafir dan Munafik Sejak Betau
Diutus Hingga Menghadap Nlah AzzawaJalla."
Ibnul Qayyim berkata, 'lMahyu pertama yang di-
turunkan Allah kepada Nabi adalah lqra' bismi
Rabbikal-ladzii khalaq. Turunnya wahyu pertama
ini merupakan permulaan kenabian beliau. Karen4
beliau hanya diperintahkan untuk membacanya
sendiri dan tidak diperintahkan menyampaikannya
kepada orang lain. Kemudian Allah menurunkan ke
pada beliau surah Yaa ayyuhal-muddatstsir. Maka,
dengan wahyu lqra' behau. diangkat menjadi nabi,
dan dengan Yan ayyuh.al-muddntstsirbeliau diangkat

menjadi rasul. Kemudian beliau diperintahkan
memberi peringatan kepada keluarga dekat beliau,
kaumnya, bangsaArab yang ada di sekitar beliau,

seluruh manusia di kawasanArab, lalu seluruh alam.

Maka, selama lebih dari sepuluh tahun beliau
memberikan peringatan dengan dakwah tanpa
peperangan dan tanpa pemungutan i@ah (pajak).

Beliau diperintahkan supaya manahan diri, ber-

sabar, dan memaafl<an. Kemudian beliau diizinkan
berhijrah dan berperang.

Setelah itu diperintahkan untuk memerangi
orang yang memerangi beliau. Namun, diperintah-
kan untuk menahan diri dari orang yang meng-

hindar dan tidak memerangi beliau. I-alu, dipe-

rintahkan memerangi kaum musyrikin sehingga
ad-Din'agama' ini secara total hanya milik Allah.

Setelah diperintahkannya jihad ini, sikap kaum
kafir terhadap beliau terbagi mehjadi tiga macam,
yaifu orang-orang yang berdamai dengan beliau,
orang-orang yang memerangi beliau, dan orang-

orangyang hrnduk di bawah pemerintahan beliau.

Maka, beliau diperintahkan memenuhi perjanjian

dan perdamaian dengan mereka yang berdamai.

Juga memenuhi apa yang telah disepakati selama

mereka komitrnen pada perjanjian itu. Jika dikha-

watirkan mereka akan berkhianat, maka perjanjian

itu dibatalkan. Namun, beliau tidak memerangi

mereka sehingga diketahui bahwa mereka me-

rusak perdamaian. Beliau perintahkan memerangi
orang yang merusak janjinya.

Ketika turun surah Bara'ah, Allah menjelaskan
hukum ketiga golongan ini. Beliau diperintahkan
untuk memerangi musuh beliau dari kalansan Ahli
Kitab sehingga mgreka mau membayar iiryah
(pajak) atau memeluk Islam. Beliau diperintahkan
memerangi kaum kafir dan munafik dengan ber-
tindak keras terhadap mereka- Maka beliau perangi

kaum kafr dengan pedang dan panah. Beliau perangi

kaum munafik dengan argumentasi dan perkataan.

Sementara itu, beliau diperintahkan supaya mele
paskan perjanjian dengan kaum kafr dan mengem-
balikan janji itu kepada mereka.

Orangorangyang mengikat janji dibagi menjadi
tiga golongan . Satu golongan yang beliau diperintah-
kan untuk memerangi mereka manakala merusak
perjanjian dan tidakkonsisten. Maka, beliau perangl

mereka, dan beliau kalahkan mereka. Satu golnngan

ln$dtil<at dengan perjanjian selama wakhr tertentu.
Selama itu mereka tidak merusaknya dan tidak
membanfu musuh memerangi beliau. Dalam hal
ini, beliau diperintahkan supaya memenuhi per-
janjian dengan mereka sampai waktu yang telah
ditentukan. Dan, satu gohngan lngiyangtidak meng-
adakan ikatan janji dan tidak juga memerangi
beliau, atau mengadakan perjanjian secara mutlak.
Maka, beliau diperintahkan supaya memberi tempo
kepada mereka selama empat bulan. Apabila mereka
merusak perjanjian itu, maka beliau memerangi
mereka.

Karena ifu, diperangilah orang yang merusak
perjanjian, dan orang yang tidak mengadakan per-
janjian, atau mengadakan perjanjian secara mutlak
(tidak ditentukan batas waktunya), diberi tempo
selama empat bulan. Diperintahkan supaya meme
nuhi perjanjian itu kepada orang yang memenuhi-
nya selama wakhr yang ditentukan itu. Kemudian
mereka semua masuk Islam dan tidak lagi ber-
pegang pada kekafiran, dan kepada ahli dzimmah
(orang nonmuslim yang tunduk kepada pemerintah

Islarn) dikenakan jizyah (pajak).

Setelah turunnya surah Bara'ah, hubungan
kaum kafir dengan beliau terbagi menjadi tiga
golongan. Yaitu, golongan yang memerangi beliau,
golongan yang mengikat perjanjian dengan beliau,
dan golonpan yang tunduk di bawah pemerintahan

Islam. Kemudian orang-orang yang mengikat per-
janjian tadi memeluk Islam dan berdamai. Sehingga,

setelah itu klasifikasi mereka hanya dua golongan.
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Yutt, muhaaribiin'golongan yang memerangi
kaum muslimin' dan ahli dzimmah (golongan yang
tunduk kepada pemerintah Islam).

Sementara itu, orang-orang yang memerangi
beliau (Islam) itu merasa takut kepada beliau. Se-

hingga, sikap penduduk bumi terhadap beliau ada
tiga macam. Yaifu, orang yang muslim dan beriman
kepada beliau, orang yang berdamai dengan beliau
dan mendapatkan jaminan keamanan, dan orang
yang takut dan memerangi Islam.

Adapun sikap Rasulullah terhadap kaum mu-
nafik, maka beliau diperintahkan Allah supaya me-
nerima pernyataan lahiriah mereka dan menyerah-
kan urusan batinnya kepada Allah. Beliau meme-
rangi mereka dengan ilmu dan argumentasi. Dipe-
rintahkan untuk berpaling dari mereka (tidak
mengikuti mereka), bersikap tegas kepada mereka,
dan menyampaikan perkataan-perkataan yang me
ngesankan jiwa mereka Beliau dilarang menshalati
jenazahmereka dan berdiri di atas kubur mereka.
Allah memberitahukan kepada beliau bahwa se-
andainya beliau memohonkan ampun unhrk mereka.
Niscaya tidak akan diterima oleh Allah.

Demikianlah sikap Rasulullah terhadap musuh-
musuh kaum muslimin dari kalangan kaum kafir
dan munafk."

Dari ringkasan yang bagus mengenai tahap
tahap jihad dalam Islam ini, tampaklah karakteristik
atau sifrt-sifat asli dan mendalam di dalam mnnhnj
pergerakan Dinul-Islam, yang layak direnungkan
dalamdalam. Akan tetapi, dalam azh-Zhikl inrkarfi
hanya akan mengemukakan beberapa isyarat global
saja.

Ciri pertama gerakan Islam adalah bahwa ia
merupakan keseriusan yang realistis dalam manlnj
agama Islam ini. Ia merupakan gerakan untuk
menghadapi realitas manusia, dan menghadapinya
dengan sarana-sarana yang memadai bagi kebe
radaan riilnya. Ia menghadapi kejahiliahan dalam
akidah dan pemikiran yang ditopang oleh per-
aturan-perahran riil dan praktis, dan didukung dan
ditegakkan oleh kekuasaan yang memiliki kekuat-
an materiil. Oleh karena itu, harakah Islamiah (per-
gerakan Islam) menghadapi seluruh realitas ini
secara memadai, menghadapinya dengan dakwah
dan penerangan untuk meluruskan akidah dan pola
pikir ini, dan menghadapinya dengan kekuatan dan
jihad untuk menghapuskan peraturan-peraturan
dan kekuasaan yang berdiri di atasnya. Yakni, ke
kuasaan yang menghalangi masyarakat untuk
diluruskan dan dijelaskan kekeliruan akidah dan

pola pikirnya. Juga kekuasaan yang menundukkan
mereka dengan paksa, menyesatkan mereka, dan
menjadikan mereka menyembah kepada selain
Tuhan Yang Mahaluhur.

Harakah Islamiah adalah pergerakan yang tidak
cukup hanya dengan memberikan penerangan di
dalam menghadapi penguasa yang materialis, se
bagaimana ia tidak perlu mempergunakan paksaan
dengan sarana material untuk menundukkan hati
individu-individu. Jadi, beraneka macarnlah metode
yang ditempuh oleh Islam dalam gerakannya untuk
membebaskan manusia dari menyembah kepada
sesama hamba (makhluk) kepada menyembah
Allah saja sebagaimana akan dibicarakan.

Ciri kedua manluj Dnul-Islam ini adalah bahwa
ia merupakan pergerakan riil. Ia merupakan gerak-
an yang memiliki tahapan-tahapan. Setiap tahapan
memiliki wasilah-wasilah yang memadai dan sesuai
dengan tuntutan-tunfu tan dan kebufu han-kebutuh-
annya yang riil. Setiap tahapan sinkron dengan
tahapan yang mengiringinya. Maka, ia tidak meng-
hadapi realitas dengan teori-teori semata, sebagai-
mana ia tidak menghadapi tahapan-tahapan realitas
ini dengan wasilah-wasilah yang beku.

Ada orang-orang yang menelusuri nash-nash
untuk mencari kesaksian (dalil) meng enu manhnj
Islam dalam jihad. Tbtapi, dia tidak memperhatikan
ciriciri ini. Juga tidak mengerti tabiat tahapan-
tahapan yang dilalui oleh manhnj ln danhubungan
nash-nash yang berbeda-beda dengan masing-
masing tahapan itu. Maka orang semacam ini akan
melakukan pencampuradukan yang hebat, akan
memberikan kemasan kepad a mnnhaj agamalslarr
ini dengan kemasan yang menyesatkan, dan akan
membawa nash-nash itu secara tidak proporsional,
tidak sesuai dengan prinsipprinsip dan kaidah-
kaidah finalnya.

Hal itu disebabkan mereka menganggap setiap
nash sebagai nash yang final, seperti kaidah-kaidah
final dalam agama ini. Mereka sudah mengalami
kekalahan spiritual dan rasional di bawah tekanan
reattas yang keras terhadap anak cucu kaum
muslimin yang tidak ada lagi padanya Islam kecuali
tinggal namanya saja. Namun, mereka berkata,
"Islam itu tidak berjihad (berjuang) kecuali hanya
untuk membela diri (defensif) ."

Mereka mengira telah berbuat kebaikan kepada
agama ini dengan menyingkirkan Islam dari manluj
nya. Yaitu, melenyapkan semua thaghut dari se-
luruh permukaan bumi, menjadikan manusia se-
bagai abdi-abdi Allah saja, dan membebaskan
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mereka dari menyembah kepada sesama makhluk
kepada menyembah kepada Allah saja, Tuhan bagi
semua makhluk. Akan tetapi, tidak memaksa mereka

untuk memeluk akidahnya. Namun, dengan mem-

berikan kebebasan kepada mereka unfuk memeluk
akidah ini, sesudah merobohkan sistem politik
yang mendominasi. Atau, memaksanya membayar
jizyah dan menyatakan penyerahan dirinya. I-antas,

memberikan kebebasan kepada masyarakatnya
untuk memeluk atau tidak memeluk akidah ini,
dengan penuh kebebasan.

Ciri lutiga,harakah ini terus berjalan tiada henti,

dengan wasilah-wasilah yang terus berkembang.
Tetapi, tidak keluar dari batasbatas kaidah Islam,

dan tidak keluar dari tujuan yang telah ditetapkan.

Maka, sejak hari pertama-baik ketika berbicara
kepada keluarga dekat, kaum Quraisy, bangsa Arab,

maupun dunia-Islam berbicara kepada mereka
dengan kaidah yang sama, dan menuntut mereka
untuk sampai kepada fujuan yang sama. Yaitu,

memurnikan ibadah kepadaAllah, dan bebas dari
penyembahan kepada sesama mali*rluk. Tidak ada

tawar-menawar dan tidak ada toleransi dalam

kaidah ini. Kemudian dilanjutkan perjalanan untuk
mewujudkan tujuan ini dengan langkah yang sudah

ditetapkan tetapi dengan tahapan-tahapan. Setiap

tahapan memiliki wasilah dan sarana yang sesuai

dengan perkembangan, sebagaimana sudah kami
katakan pada alinea di atas.

Ciri leempatadalah bahwa ia sebagai pedoman

syar'i di dalarnhubungan antara masyarakat muslim
dengan masyarakat-masyarakat lain, sebagaimana

disebutkan dalam ringkasan yang bagus yang kami
kutip dari Zaadul Ma'aad tadi. Pedoman itu di.
dasarkan pada asas bahwa kepasrahan kepada

Allah merupakan landasan internasional yang men-
jadi tempat kembalinya kemanusiaan, atau per-

damaian secara umum. Sehingga, tidak meng-

halang-halangi dakrvah Islam dengan aturan politik
atau kekuatan material. Juga supaya memberikan
kebebasan kepada masing-masirg orang untuk
memilih atau tidak memilih Islam sesuai dengan

kehendaknya. Akan tetapi, ia tidak boleh memusuhi
dan memerangrnya. Kalau ia memusuhi atau me
meranginya, maka Islam akan memeranginya
hingga meninggal atau menyatakan penyerah-

annya!

di dalam Memahami Pengertian
Islam

Kekeliruan
Jihad dalam

Orang-orang yang kalah secara spiritual dan
rasional yang menuts tentang'Jihad dalam Islam"
dalam rangka membela Islam dengan melontarkan
hrduhan semacam ifu, mencampuradukkan mnnhnj

Islam di dalam nasbyang mengingkari pemaksaan

unfu k memeluk akidah, dengan mnnhnjny a untuk
meruntuhkan kekuatan politis materialis yang

berusaha menghalang-halangi manusia dari Islam,
menjadikan mereka sebagai penyembah kepada

sesama manusia, dan mencegah mereka dari me-

nyembah Allah. Padahal, kedua hal ini tidak ada

hubungannya dan tidak perlu ada kesamaran padanya.

Karena pencampuradukan-dan sebelumnya
adalah karena kekalahan-ini, maka mereka ber-

usaha membatasi jihad dalam Islam pada apa yang

mereka sebut dengan "perang defensif' (perang

semata-mata unfuk mempertahankan dan mem-

bela diri). Jihad itu, menurut mereka, tidak ada

hubungannya dengan peperangan yang dilakukan
manusia sekarang dengan segala motivasi dan

model-modelnya- Motivasi jihad dalam Islam harus
dicari dari karakter "Islam" itu sendiri, peranannya

di muka bumi, dan sasaran puncaknya yang telah

ditetapkan Allah. Allah mengatakan bahwa untuk
inilah Dia mengutus Rasulullah dengan risalahnya,

dan menjadikannya sebagai penutup para nabi dan
pamungkas risalah.

Dinul Islam ini merupakan proklamasi kemer-
dekaan manusia di mukabumi dari penyembahan

kepada sesama manusia, termasuk kepada hawa

nafsunya, kepada penyembahan kepadaAllah. Yakni,

dengan menyatakan bahwa uluhiyy ah'yang berhak
disembah' hanya untuk Allah, dan rububiyyah'ke-
kuasaan menciptakan dan mengahrr' alam semesta

hanya milik Allah. Hal ini berarti bahwa revolusi
total terhadap para penguasa manusia dalam semua

gambar dan bentuknya. Juga terhadap seluruh ke
durhakaan dengan perafuran dan undang-undang-
nya yang mengikat manusia di seluruh penjuru
bumi, apa pun bentuknya. Atau dengan kata lain,

memberanta s uluhiyy ahpada manusia dalam bentuk
apa pun. Karena, menjadikan manusia sebagai

sumber hukum dan kekuasaan, berartt meng-il"ah

kan manusia itu Juga berarti menjadikan sebagian

mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah bagi
sebagian yang lain.

Pengumuman atau proldamasi Islam ini berarti
melepaskan kekuasaan Allah yang telah dirampas

dan mengembalikannya kepada Allah. Juga me
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nolak orang{rang yang merampasnya, yang meng-
hukumi manusia dengan syariat-syariatyang mereka
buat sendiri. Pasalnya, dengan demikian, berarti
mereka memposisikan dirinya sebagai tuhan dan
memposisikan orang lain sebagai hambanya. Prok-
lamasi Islam berarti merobohkan kerajaan manu-
sia, untuk menegakkan kerajaan Allah di muka
bumi. Atau, dengan ungkapan Al-Qur'an,

'Dan Dialah Tilhan (Yang disembah) di langit dan
Tuhan (Yang disembah) di bumi." (az-Zukhruf: 84)

"Keputusan itu hnnyalnh lupunyaanAllah. Dia telah
memerintahkan agar lnmu tidak menyembah selain
Dia. Itul"ah agama yrg lurus. " (Yuwfz 40)

"Kataknnlnh, Hai Ahti Kitab, marilah (bnpegang)

kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada
p nselisihnn antara knmi dan lmmu, bahwa tidnk kita
sembah'lucuali Allnh dan tidak kin pnsekutulmn Dia
dengan sesuatu pun. Tidnk (puk) sebagian kin men-
jadilwn wbagian yang lnin sebagai tuhnn selain Allnh.

Jikn mnelrn bnpaling makn lanknnkh kzpada merclm,

'Salcsikanlnh bahwa kami adalah orang-lrang yang
berserah diri (l',zpada Allah)."'(Ni Imran: 64)

Kerajaan Allah di muka bumi tidak akan tegak
kalau yang berkuasa di bumi ihr orang{rangyang
disebut Rijaaluddin'pemuka agama' dalam ter-
minologi gereja, dan orangorang yang berbicara
atas namaTuhan dalam terminologi teokrasi, atau
hukum suciTuhan. Akan tetapi, kerajaanAllah itu
adalah syariat-Nya menjadi penentu. Dia menjadi
tempat kembali semua urusan sesuai dengan apa
yang telah ditetapkan-Nya dalam syariatyang jelas.

Penegakan kerajaanAllah di muka bumi, peng-
hapusan kerajaan manusia, pencabutan kekuasaan
dari tangan para perampas dan mengembalikannya
kepada Allah saja, mendominasikan syariat Allah
saja, dan menyingkirkan semua undang-undang
manusia, semua itu tidak akan dapat sempurna
semata-mata dengan tabligh dan penerangan. IGrena
orzmg-orang yang menguasai kuduk manusia dan
merampas wewenang Allah di mirka bumi, tidak
akan mau menyerahkan kekuasaannya hanya se
mata-mata karena adanya tabligh dan penerangan.

Kalau tidak demikian, maka tugas para rasul untuk
menegakkan agama Allah di muka bumi itu me-
rupakan pekerjaan yang paling mudah. Hal ini ber-
tentangan dengan realitas sejarah para rasul dan
sejarah agama ini sepanjang generasinya.

Pernyataan umum unfuk membebaskan manu-
sia di muka bumi dari semua kekuasaan selain

kekuasaan Allah, dengan mengumumkan uluhiylah
dan rubub{ryah Allahsaja bagi alam semesta, bukan
teori filsafat yang pasif. Akan tetapi, ia adalah
pengumuman dan pernyataan yang bergerak,
realistis, dan aktif. Pengumuman dengan maksud
merealisasikan aktivitas dalam bentuk perafuran
yang i,nenghukuqx manusia dengan syariat Allah,
dan membebaskan mereka secara praktis dari
menyembah sesama makhluk kepada menyembah
Allah saja yang tidak ada sekutu bagi-Nya. Untuk
itu, diperlukan bentuk harakah (pergerakan) di
samping bentuk penerangan. Hal itu dimaksudkan
untuk menghadapi "realitas" manusia dengan se-
mua sisinya, dengan cara<Na dan sarana-sarana
yang memadai bagi setiap sisinya.

Realitas manusia, kemarin, sekarang, dan pada

masa yang akan datang, menghadapi agama ini-
padahal agama ini sebagai pernyataan umum unhrk
membebaskan manusia di muka bumi dari semua
kekuasaan selain kekuasaan Allah-dengan kendala-
kendala ideologis imajinatif dan kendala-kendala
material yang realistis, kendala-kendala politis,
sosiologis, ekonomis, kelas, dan etnis. Di samping
kendala-kendala akidah yang menyimpang dan
pandangan-pandangan yang batil, yang bercampur-
baur antara yang satu dengan yang lain dalam
bentuk yang kacau-balau dan menyulitkan.

Apabila "penerangan" (pemberian keterangan)
itu menghadapi akidah-akidah dan pandangan-
pandangan seperti ifu, maka harakah menghadapi
kendala-kendala rnaterial lain. Yang paling depan
adalah kendala yang berupa kekuasaan politis yang
berdiri di atas unsur-unsur kepercayaan ilustratif,
kelas dan etnis, dan sosial ekonomi yang ruwet.
Kemudian keduanya (penerangan dan harakah)
secara bersama-sama menghadapi "realitas ma-
nusia" secara umum, dengan wasilah-wasilah yang
memadai bagi tiaptiap unsurnya. Oleh karena ihr,
balan' penerangan' dan harakah harus berangkat
dari membebaskan dan memerdekakan manusia
secara total di seluruh permukaan bumi ini. Inilah
poin penting yang harus ditegaskan lagi.

Sesungguhnya agama Islam ini bukan peng-
umuman untuk memerdekakan bangsa Arab saja,
bukan risalah hf,rusus unhrk bangsaArab saja! Yang
menjadi topiknya adalah "manusia." Jenis makhluk
yang bernama "manusia." Medannya adalah
'bumi," seluruh permukaan bumi. Sesungguhnya
Allah bukan Tuhan bagi bangsa Arab saja. Bahkan,
bukan cuma Tuhan bagi orang-orang yang me-
meluk akidah Islam saja. Tetapi, Allah ad alah" Rnbb,
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Tuhan bagi seluruh alam."
Dinul-Islam, agama Islam, hendak mengem-

balikan "alam semesta" kepada Rnbbnya, dan me
lepaskan mereka dari menyembah kepada selain-

Nya. Ubudiah (penyembahan, kebaktian) paling
besar, menurut pandangan Islam, adalah ketun-
dukan manusia kepada hukum-hukum yang dibuat
oleh sesama manusia unfuk mereka. lnilah "ibadah"
yang tidak boleh dilakukan kecuali untuk Allah.
Barangsiapayang menghadapkan ibadah ini kepada

selain Allah, berarti ia telah keluar dari agama Allah,
meskipun ia mengaku sebagai pemeluk agama ini.
Rasulullah telah menetapkan bahwa mengikuti
syariat dan hukum itu adalah ibadah. Karena hal
itulah orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi
musyrik, menentang perintah unfuk "beribadah"
kepadaAllah saja.

Imartr Tirmidzi meriwayatkan dengan isnadnya

dari Adi bin Hatim r.a. bahwa ketika sampai kepada-

nya dakwah Rasulullah, ia pergi ke Syam, dan dia
telah memeluk agama Nasrani pada zamanjahiliah.
Kemudian Rasulullah memberikan kesenangan ke
pada saudara wanitanya, agar pergi kepada saudara-

nya (Adi) dan menganjurkannya supaya memeluk
Islam. Kemudian dia datang kepada Rasulullah, dan

kedatangannya ini pun menjadi bahan pembicaraan

orang banyak. Lalu, ia menemui Rasulullah, sedang

di lehernya (Adi) terdapat kalung salib dari perak.

Rasulullah membaca ayat ini,

,4\u.i';$75i1t=iJ;firA\?'3r
t-A

r\ ""asP

'Muelrn mmj adilmn nrang-orang alimny a, dnn rahib-
rahib mereEa sebagai tuhan selain Allah...." (at-
Taubah:31)

Ketika Rasulullah membaca ayat ihr, Adi berkat4
"Saya berkata, 'Sesungguhnya mereka tidak me-

nyembaturya.' Kemudian Rasulullah bersabda,'Me
mang mereka tidak menyembahnya. Akan tetapi,
apabila orangorang alim dan rahib-rahib itu meng-
haramkanyang halal buatmereka dan menghalal-
kan yang haram, mereka mengikutinya, maka
itulah penyembahan mereka kepadanya."'

Penafsiran Rasulullah terhadap firman Allah ini
merupakan nash yang qath'i bahwa mengikuti
syariat dan hukum buatan manusia itu adalah
ibadah yang mengeluarkan pelakunya dari agama
Allah. Tindakan ini yang menjadikan sebagian
manusia sebagai hrhan bagi sebagian yang lain. Hal

ini suafu hal yang agama Islam datang untuk meng-
hapuskannya dengan mengumumkan kemerdeka-
an "manusia" di muka bumi dari penyembahan
kepada selain Allah.

Oleh karena itu, Islam harus eksis di muka bumi
untuk mengikis realitas yang berlawanan dengan
pernyataan umurpnya itu, dengan memberikan
penerangan dan melakukan gerakan sekaligus.
Islam harus menghadapi bermacam-macam ke-
kuatan politik yang menjadikan manusia sebagai
penyembah selain Allah. Yakni, menetapkan dan
memutuskan hukum atas mereka dengan selain
syariat Allah dan tanpa pemberian wewenang dari-
Nya. Kekuataan-kekuatan ini juga menghalangi
mereka untuk mendengarkan penerangan dan
untuk memeluk akidah Islam secara bebas, tanpa
ada halangan dari penguasa. Kemudian, untuk me
negakkan tatanan sosial, ekonomi, dan politik, Islam
memberikan kebebasan ber tindak-setelah melenyap
kan kekuatan pemaksa-baik yang bersifat politik
murni maupun yang bercampur dengan unsur etnis.

Islam tidak hanya memerintahkan manusia me-

meluk akidaturya, karena Islam bukan semata-mata

akidah. Islam, sebagaimana kami katakan, adalah
pernyataan umum untuk membebaskan manusia
dari menyembah kepada sesama manusia. Sasaran

Islam mula-mula adalah menghapuskan hukum-
hukum dan pemerintahan yang ditegakkan atas

dasar kekuasaan manusia kepada manusia dan
penyembahan manusia kepada manusia. Setelah
ihr, masing-masing orang bebas menetapkan pilih-
annya terhadap akidah yang diinginkannya, setelah

mereka dibebaskan dari tekanan-tekanan politik
dan setelah diberi penerangan yang jelas terhadap
jiwa dan pikiran mereka. Akan tetapi, kebebasan ini
bukan berarti bebas menjadikan hawa nafsu mereka
sebagai tuhan, atau menjadikan dirinya sebagai
penyembah sesama manusia, atau menjadikan se
bagran mereka sebagai tuhan-hrhan selain Allah.

Perafiran yang mengatur manusia di muka bumi
harus ditegakkan pada prinsip bahwa ubudiah itu
hanyalah unfuk Allah semata, dengan cara mene
rima dan melaksanakan syariat dari-Nya. Setelah
itu, silakan masing-masing orang-di bawatr perahr-
an umum ini-memeluk akidah yang diyakininya.
Dengan demikian, din (agama) ini seluruhnya ada-

lah kepunyaan Allah. Dalam pengertian bahwa ke
tundukan, kepatuhan, ketaatan, dan ubudiah itu
semuanya kepadaAllah.

Sesungguhnya materi petunjuk "din" itu lebih
lengkap daripada materi petunjuk "akidah". 'Din"
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adalah mnnhaj danhukum yang mengahr kehidup
an yang di dalam Islam didasarkan pada akidah.
Tetapi, keumuman din lebih luas daripada akidah.
Dalam Islam, bisa saja kelompok-kelompok masya-

rakatyang bermacam-macam tunduk kepada per-

aturan umum yang ditegakkan di atas prinsip
ubudiah kepada Allah saja, meskipun sebagian dari
kelompok masyarakat ini tidak memeluk akidah
Islam.

Orang yang mengerti tabiat agama Islam seperti
yang dikemukakan di atas tentu ia mengerti pula
tentang keharusan adanya gerakan Islam dalam
bentuk jihad dengan senjata, di samping jihad yang
berupa penerangan. Juga mengerti pula bahwa
jihad ini bukan hanya perang yang bersifat difa'iah
'mempertahankan dan membela diri'dalam arti
sempit.sebagaimana yang dipahami sekarang de
ngan istilah "perang defensif'. Atau, sebagaimana
yang dimaksud oleh orang-orang yang kalah di
bawah tekanan realitas hari ini dan di bawah gem-
puran kaum orientalis yang licik yang menggam-
barkan jihad dalam Islam sebagai gerakan defensif
(mempertahankan dan membela diri) saja.

Jihad dalam Islam adalah gerakan memper-
tahankan dan membela diri. Sekaligus gerakan
unfuk memerdekakan dan membebaskan manusia
di muka bumi, dengan menggunakan wasilah-
wasilah yang memadai bagi masing-masing sisi
realitas manusia. Juga dengan wasilah-wasilah yang

sesuai dengan masing-masing perkembangannya.
Apabila kita harus menamakan gerakan jihad

dalam Islam ini dengan h"arakah dif iah'gerakan
pertahanan', maka kita haruq mengubah penger-
nm difa" pembelaan, pertahanan' ifu sendiri. Kemu-
dian kita namakan dengan difa' 'anil-insaz'mem-
bela manusia'itu sendiri, untqk melawan semua
unsur yang mengikat kebebasannya dan meng-
halangi kemerdekaannya. Faktor-faktor yang ter-
cermin di dalam akidah dan pandangan hidup,
sebagaimana tercermin di dalam tatanan politik
yang ditegakkan atas sekat-sekab ekonomi, kelas,
dan etnis yang dominan di seluruh muka bumi ke-
tika Islam datang. Bahkan, sistem-sistem model
begitu senantiasa dominan pada zamanjahiliah
modern ini.

Dengan perluasan maknakata difu'ni, dapatlah
kita menghadapi hakikat motivasi Islam men-
syariatkan jihad di muka bumi ini. Kita dapat meng-
hadapi tabiat Islam itu sendiri. Yaitu, sebagai per-

nyataan umum untuk melepaskan manusia dari
menyembah sesama manusia, dan menetapkan

u luhiyy ah dan r ub ub iyy ah terhadap alam semesta ini
hanya untuk Allah saja. Juga unhrk meruntuhkan
kekuasaan hawa nafsu manusia di muka bumi, dan
menegakkan kekuasaan syariah Ilahiah terhadap
manusia.

Adapun usaha mencari alasan-alasan pembenar
untuk memberikan makna jihad dalam Islam de-

ngap pengertian sempit sebagaimana yang di.
pahami sekarang sebagai perang defensif (untuk
membela dan mempertahankan diri) semata, dan
usaha-usaha mencari sandaran unfuk menetapkan
bahwa realitas jihad Islam adalah untuk menolak
serangan musuh terhadap "tanah air Islam" (dalam
pengertian sebagian mereka hanya negara Arab
saja), maka usaha-usaha itu dilakukan karena
minimnya pengetahuan mereka terhadap tabiat
agama Islam ini dan tabiat peranannya yang ia di.
datangkan ke muka bumi. Juga karena sikap min-
der dan imperior menghadapi tekanan realitas
masa kini. Serta karena kekalahannya menghadapi
gempuran orientalisme yang penuh tipu daya
terhadap jihad Islam.

Bagaimanakah pandangan Anda!, seandainya
Abu Bakar, Umar, dan Utsman r.a. telah merasa
aman dari permusuhan bangsa Romawi dan Persia
terhadap jazirah Arab, akan duduk-duduk saja
dengan tidak perlu mengembangkan wilayah Islam
di muka bumi? Bagaimanakah mereka berusaha
melakukan perluasan ini, serta melakukan dak\wah
dan menghadapi.tantangan-tantangan dan hambat-
an-hambatan yang berupa sistem politik peme-
rintahan, sistem-sistem sosial yang berbasis pada

kelas dan ebris, sistem perekonomian berdasarkan
suku dan etnis, dan sistem-sistem lain yang dilin-
dungi oleh kekuatan-kekuatan materialis seperti
itu?

Sungguh bersahaja kalau manusia membayang-
kan dakwah yang memproHamirkan kemerdekaan
manusia... jenis makhluk yang bernama manusia...
di seluruh permukaan bumi. Kemudian ia meng-
hadapi hambatan-hambatan dan halangan hanya
dengan lisan dan penerangan saja. Cukuplah ia
berjihad dengan lisan dan penerangan ketika ber-
hadapan dengan perorangan tanpa halangan apa-

apa, berbicara dengan mereka secara bebas, se-

dang mereka sendiri bebas dari semua pengaruh.

Maka, di sini, "Laa ikraaha fid-diin.... 'tidak ada
pemaksaan unfuk memeluk agama (slam)'." Se-

dangkan, jika terdapat halangan-halangan dan
kekuataan-kekuatan yang mempengaruhi, maka
semua itu harus dimusnahkan. Pertama-pertama
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dengan menggunakan kekuatan, agar dapat dilaku-
kan dialog dengan hati dan pikiran manusia setelah
terbebaskan dari belenggu-belenggu dan ikatan-
ikatan itu.

Jihad merupakan keharusan bagi dakwah apa-

bila tidak cukup menggunakan penjelasan filosofi s

dan teoritis dalam membebaskan manusia dengan
segala realitas dan seginya, baik ketika negara
Islam (Darul Islam) dalam kondisi aman maupun
menghadapi gangguan dari tetangga-tetangganya.
Maka, Islam ketika bermaksud mengusahakan
kedamaian, yang dimaksudkan bukanlah perdamai-

an murahan. Yaitu, semata-mata terjaminnya ke-
amanan khusus para pemeluk Islam. Tbtapi, yang
dimaksud dengan kedamaian di sini adalah seluruh
sikap keberagamaan hanya kepada Allah. Artinya,
seluruh ubudiah (pengabdian dan ketundukan)
seluruh manusia hanya kepada Allah, dan tidak
menjadikan sebagian manusia sebagai tuhan-tuhan
selain Allah. Dengan kata lain, yaitu sampai ter-
capainya tahap akhir gerakan jihad Islam karena
diperintahkan Allah, bukan berhenti pada tahap
tahap awal atau pertengahan dakwah saja.

Selesainya tahapan-tahapan ihr adalah sebagai-

mana dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim, "Maka,
hubungan kaum kafir dengan Rasulullah atau
Islam-setelah hrrurnya surah Bara'ah-terbagi men-
jadi tiga kelompok. Yaitu, orang{rang yang meme
rangi beliau (Islam), orang yang mengikat per-
janjian dengan beliau, dan orang yang menjadi ahli
dzimmah (tunduk di bawah pemerintahan beliau/
Islam) . Kemudian orang{rang yang tadin-va meng-
ikat perjanjian dengan beliau itu memeluk Islam,
sehingga tinggal dua golongan lagi. Yaitu, orang-
orang yang memerangi beliau dan orangorang ahli
dzimmah. Orangorang yang memerangi beliau itu
merasa takut kepada beliau. Sehingga, sikap pen-

duduk bumi terhadap beliau (Islarn) terbagi men-
jadi tiga kelompok pula. Yaitu, orang yang muslim
dan beriman kepada beliau, orang yang berdamai
dan meminta keamanan kepada beliau (yaitu ahli
dzimmah) , dan orang yang takut tetapi memerangi
beliau."

Inilah sikap yang logis sejalan dengan tabiat
agama Islam dan tujuannya. Jadi, bukan seperti
yang dipahami oleh orang-orang yang imperior
menghadapi realitas yang ada dan kalah dalam
menghadapi gempuran kaum orientalis yang licik.

Memang A[ah telah melarang kaum muslimin
melakukan perang pada periode Mekah dan pada

masa awal hijrah ke Madinah. Dikatakan kepada

kaum muslimin,

"Tahanlah tanganmu (dari berperang), dirikanlah
sh.alnt dan tunnilmnlnh 4knt! " (an-Nisaa- z 77)

Setelah itu mereka diizinkan berperang. Maka,
dikatakanlah kepada mereka,

' Tilah diizinkan (p erp erang) b agi zrang- 0r ang y ang

dipnangt, knrma sesungguhnya maelu klnh dianiay a.

Sesungguhny a Allnh ben"ar -bernr Malnkuasa mmol.ong

merekn itu. (Yaitu) zrang-nranglang telnh diusir dari
lampung hnlaman merekn tanpa aktsan yang benar,

kecuali lcarenn merelu berlwta, Tithnn knmi hnnlaloh
Alkh.' Sekiranya Allah tiada menolak (kganasan)
sebagian manusia dengan sebagian yang lnin, tmtulah
telah dirob o hkan biara- biara Nasrani, guej a-gnej a,

rum.ah-rum.ah ib adnh orarry Yahudi dnn masj id-rr^j fa
yarry di dnl.amnya banyak disebut nama Allnh. Sesung-

guhnya Allah pastl menolong zrang yang menolong
(agama) - Nya. Senngguhny a Allah b mar -bennr Maln'
kuat lagi Mahnpnlasa. (Yaitu) orang-zrang yangjilw
Kami teguhkan leedudukan mereka di muka bumi,
niscaya merekn mmdirilmn shnlat, mmun"aiknn zaknt,
menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari
perbuatan yang mungkar. Ikpada Alkhkh lcembali

s egaln urusan " (al-Hajj : 39-41)

lalu, mereka diwajibkan memerangi orang-
orang yang memerangi mereka, bukan orang-
orang yang tidak memerangi mereka Maka, dikata-
kanlah kepada mereka,

"Perangilnh di jolan Allah orang-zrang yang meme-

rangi kamu." (al-Baqarah: 190)

Kemudian mereka diwajibkan memerangi kaum
musyrikin secara umum. Maka, dikatakan kepada
mereka,

"Perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagai-

mana mn e kn pun m emerangi lmmu s e mu any a.... " (at-
Taubah:36)
"Perangilah zrang-orang yang tidak berimnn lupada
Allnh dan tidak (puk) kepada h"ari lcemudinn, mnela
tidak mengh.aramkan apa yang telnh dih"aramknn oleh

Allah dan Rasul-Nya, dan tidak beragama dengan

agama yang bennr (agama Allah), (yaitu orang-orang)
yang diberiknn Alkitab leepadn mnekn, sampai merekn

membayar jiqah dengan patuh sedang merekn d"alam

keadaan tunduk." (at-Taubah: 29)

Maka, perang, sebagaimana dikatakan oleh
Imam Ibnul Qayyim, "Diharamkan, kemudian di-
'zinkan. lalu, diperintahkan dilakukan terhadap
orang yang terlebih dahulu memerangi kaum
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muslimin. Kemudian diperintahkan supaya dilaku-
kan terhadap seluruh kaum musyrikin."

Sesungguhnya keseriusan nash-nash Al-Qur' an

mengenai jihad, keseriusan nash-nash hadits Nabi
yang menganjurkannya, dan keseriusan realitas-
realitas jihad pada masa permulaan Islam dan
sepanjang sejarah Islam, mencegah timbulnya di
dalam jiwa penafsiran yang dicobamunculkan oleh
orang-orang yang minder dan imperior meng-
hadapi tekanan realitas yang ada dalam meng-
hadapi gempuran orientalis yang licik mengenai
jihad Islam.

Siapakah gerangan yang mendengarkan firman
Allah mengenai persoalan ini dan sabda Rasulullah,
dan menelusuri peristiwa-peristiwa jihad Islam,
kemudian dia menyangka sesuatu yang baru dan
terikat dengan situasi dan kondisi yang selalu ber-
ubah-ubah, dan hanya membatasi jihad pada usaha
defensif untuk mempertahankan batas geografis?

Allah telah menjelaskan kepada orang-orang
mukmin sejak awal diturunnya ayat-ayat yang
mengizinkan mereka untuk berperang, bahwa
urusan abadi dan prinsipil dalam tabiat kehidupan
dunia ini adalah menolak sebagian manusia dengan
sebagian yang lain, untuk menolak kerusakan dari
mukabumi,

'Tilah diizinkan (berpnang) bagi orang-orang yang
diperang, larmn sesungguhnya maeka telnh dianiay.
S esunguhny a Allnh b en ar - b enar Malnlcuas a meno l.ong

merekn ilu. Aailu) zrang-zrang yang telnh diusir dari
lnmpung h.alaman mereka tanpa alnsan yang benar,

kecuali knrenn merekn berkata, Tilh"an knmi h"anyalah

Allah.' Sekiranya Allah tiada menolak (keganasan)

sebagian manusia dengan sebagian yang lnin, tentulnh
telah dirob ohknn biara - biara Nasrani, gerej a- gerej a,

rumalt-rumnh ibadnh orang Ynhudi dm ma:j id-mnsjid,
yng di dalamnya banyak disebut namn Allah." (aI-
Hajj:39-40)

Ini adalah persoalan yang abadi, bukan semen-
tara waktu, bahwa kebenaran tidak dapat hidup
bersama kebatilan di muka bunii. Juga persoalan
abadi bahwa apabila Islam merupakan pernyataan

umum penegakan rububiyahNlah terhadap alam
semesta, dan membebaskan manusia dari menyem-
bah sesama manusia, maka Islam ditentang oleh
orang-orang yang merampas kekuasaan Allah di
muka bumi dan tidak mau menerima Islam itu sama

sekali. Maka, Islam bergerak untuk menundukkan
mereka dan membebaskan manusia dari kekuasa-
an mereka, penguasa yang perampas. Dengan kon-

disi abadi ini, maka tidak mungkin dihentikan jihad

untuk membebaskan manusia, sehingga semua din

0<etundukan) hanya kepada Allah.
Dilarangnya perang pada masa periode Mekah

tidak lain hanya semata-mata sebagai salah satu fase

dalam program jangka panjang. Demikian pula
perintah perang pada masa awal hijrah. Motif yang
mendorong kaum muslimin di Madinah setelah
masa pertama bukan semata-mata unfuk mengaman-

kan kota Madinah. Ini barulah sasaran pertama
yang harus dicapai, bukan sasaran akhir. Ihr adalah
sasaran antara untuk mengamankan gerakan
membebaskan manusi4 dan unfuk menyingkirkan
hambatan-hambatan yang menghalangi manusia
dari kebebasan.

Dilarangnya kaum muslimin pada periode Mekah
dari berperang dengan senjata itu dapat dimengerti,
agar dalnvah di Mekah yang semata-mata bersifat
penyampaian ifu dapat terlaksana secara bebas.
Sebetulnya Rasulullah dapat saja menggunakan
pedang bani Hasyim untuk melancarkan dakwah
dan berbicara kepada tetnga, akal, dan hati, serta
dalam menghadapi individu-individu. Di sana
belum ada kekuatan politik yang terorganisasi yang

dapat menghalangi penyampaian dalnvah, atau

menghalangi individu-individu untuk mendengar-
kannya. Oleh karena itu, dalam periode ini belum
mendesak untuk menggunakan kekuatan senjata.
Di samping itu, barangkali ada sebab-sebab lain
pada tahapan ini. Kami telah meringkasnya pada
waktu menafsirkan firman Allah,

'Tidnkknh lilmu pnhntiknn nrang-urang yang ditrnta-
kan kepada merekn, 'Thhanlah tanganmu (dari bn-
perang), dirikanlnh shalat dan tunaikanlah zpknt."'
(an-Nisaa':77)

Tidak mengapa kiranya kami kemukakan lagi
sebagian dari ringkasan tersebut sebagaimana ter-
dapat dalam mfsir Fi Zhiklil futr'anjuzv halaman
7lT716 edisi bahasaArab, "Kemungkinan karena
periode Mekah merupakan fase pendidikan dan
persiapan, dalam lingkungan tertentu, bagi kaum
tertentu, di tengah-tengah suasana tertentu. Se-

dangkan, di antara sasaran pendidikan dan per-
siapan dalam lingkungan semacam itu sendiri ada-

lah mendidik jiwa individu masing-masing bangsa
fuab untuk bersabar terhadap sesuafu yang biasa
mereka tidak sabar menghadapinya. Yaitu, sesuatu
yang berupa penganiayaan terhadap dirinya atau
terhadap orang-orang yang berlindung kepadanya.
Tujuannya supaya ia dapat melepaskan kelaliman
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itu dari dirinya, dan supaya tidak menimpa orang-
orang yang memohon perlindungan kepadanya.
Karena, faktor keamanan ini merupakan pokok
kehidupan menurut pandangannya, dan menjadi
pendorongnya untuk bergerak dalam kehidupan-
nya.

Pada waktu itu, pemberian pendidikan juga

masih berorientasi pada unsur keturunan. Se-

hingga, tidak mudah terangsang oleh adanya kesan
atau pembangkit semangatyang pertama. Karena
ihr, perlu adanya keseimbangan antara karakter dan
geraknya. Juga perlu dididik untuk mengikuti tata
kehidupan masyarakat yang teratur, yang memiliki
kepemimpinan yang menjadi rujukan dalam setiap

urusan kehidupannya. Sehingga, mereka tidak
bertindak kecuali ada perintah dari pimpinan itu,
meskipun bertentangan dengan tradisi dan ke-
biasaan'mereka. Hal ini merupakan fondasi di
dalam mempersiapkan bangunan kepribadian bangsa

Arab, untuk membangun "masyarakat muslim"
yang tunduk patuh kepada kepemimpinan yang
terarah, terahr, maju, tidak biadab, dan tidak fanatik
pada etnis.

Mungkin juga karena dakwah yang damai itu
lebih berkesan dan lebih mengena dalam ling-
kungan semacam suku Quraisy yang memiliki
gengsi dan harga diriyang tinggl. Kadang-kadang
dalam hal itu dapat mendorongnya untuk melaku-
kan peperangan padaperiode itu. Jika tidak seperti
itu, maka dapat menambah kekeraskepalaannya
dan menumbuhkan semangat baru unhrk membela
garis keturunan, sebagaimana semangat bangsa
Arab yang sudah terkenal, yang mengobarkan
Perang Dahis, Ghabra', dan Basus selama ber-
tahun-tahun yang memakan banyak korban dari
masing-masing kabilah.

Semangatyang baru ini, seandainya peperangan

sudah diwajibkan pada waktu itu, sudah tentu akan
dikaitkan dengan Islam menurut pikiran dan ang-
gapan mereka. Sehingga, tidak akan terjadi kete-
nangan selama-lamanya. Islam akan beralih, menu-
rut pandangan mereka, dari dakwah menjadi kobar-
an semangat dan balas dendam yang melupakan
pemikiran yang asasi. Padahal, ini masih dalam fase
permulaan Islam, sehingga tidak akan diingat lagi.

Mungkin pula karena hendak menghindarkan
terjadi peperangan di dalam masing-masing rumah
tangga. Sedangkan, di sana belum ada institusi
kekuasaan yang bersifat umum. Sehingga, hal itu
justru akan menjadikan tersiksa dan terfitnahnya
kaum mukminin. Segala urusan ketika itu hanya

diserahkan kepada wali masing-masing orang, yang
dapat saja menjatuhkan siksa, memfitnah, dan
"memberi pengajaran". Sedangkan, makna|zin
berperang di lingkungan mereka ketika itu berarti
izin untuk terjadi peperangan dan bunuh-mem-
bunuh dalam setiap rumah tangga, kemudian di-
katakan, "Inilah Islam!" Sungguh akan dikatakan
begitu, hingga sesudah Islam memerintahkan agar
menahan diri dari peperangan sekalipun.

Slogan-slogan dan yel-yel kaum Quraisy pada
musim haji di tengah-tengah bangsa Arab yang
datang untuk menunaikan ibadah haji dan ber-
dagang ialah, "Muhammad memisahkan antara
orang tua dan anak, melebihi pemisahannya ter-
hadap kaumnya dan keluarganya." Nah, bagai-
manakah jadinya, seandainya diizinkan berperang
yang nota bene si anak diperintahkan membunuh
bapaknya dan mantan budak membunuh walinya
dalam setiap rumah tangga dan setiap tempat?

Juga mungkin karenaAllah mengetahui bahwa
kebanyakan orang yang sangat keras memusuhi
Islam dan memfitnah'kaum muslimin angkatan
pemula terhadap agamanya, yang menyiksa dan
menyakiti mereka, adalah orang{rang yang kelak
di kemudian hari menjadi tentara Islam yang tulus,
bahkan menjadi panglima Islam. Bukankah Umar
ibnul Khaththab termasuk salah seorang dari yang

demikian itu?
Mungkin juga karena gengsi bangsa Arab dalam

lingkungan etnisnya. Di antara kebiasaannya ada-

lah berkobarnya'rasa harga diri tersebut untuk
membela orang yang dianiaya dan menanggung
derita, dan mereka pantang surut ke belakang.
l,ebihlebih jika yang disakiti itu orang yang ter-
pandang di kalangan mereka. Fenomena-fenomena
seperti itu banyak terlihat di lingkungan itu. Maka,
Ibnu Daghnah tidak rela membiarkanAbu Bakar-
seorang lelaki terkemuka-berhijrah meninggalkan
Mekah. Ia melihat perbuatan Abu Bakar ini men-
cemarkan bangsa Arab dan menodai perlindung-
annya kepada Abu Bakar.

Fenomena terakhir ialah dirusak dan dibatal-
kannya piagam blokade terhadap Bani Hasyim di
tanah perbukitan Abu Thalib, setelah lama mereka
menanggung derita dan cobaan beral Sedangkan,
di lingkungan lain yang menganut peradaban kuno
yang sewenang-wenang melakukan perbuatan
yang hina, hanya diam saja menyaksikan tindakan
yang menyakitkan itu, sebagaimana permainan dan
penghinaan terhadap lingkungan tersebut. Itu
sebagai penghormatan terhadap orang yang me-
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nyakiti, menzalimi, dan melampaui batas.
Mungkin juga karena jumlah kaum muslimin

masih sedikit waktu itu dan mereka hanya terbatas
di kota Mekah saja, sementara dalnvah belum sam-
pai ke daerah-daerah lain, dan informasi ajaran-
ajarannya belum menyebar. Sedangkan, kabilah-
kabilah dalam suasana tegang karena terjadinya
peperangan intern antara kabilah-kabilah Quraisy
dan kabilah-kabilah kecil. Sehingga, dapat Anda
bayangkan bagaimana seharusnya sikap yang
diambil Islam pada wakhr itu.

Dalam kondisi seperti ini, peperangan yang
terbatas itu akan dapat merambat kepada komu-
nitas-komunitas muslim yang masih sedikit. Se-

hingga akan terbunuh berkali-kali fipat dari mereka.
Akibatnya, kemusyrikan tetap bercokol, sedang
kaum muslimin musnah. Maka, di dunia tidak ada
lagi atiran Islam dan tidak ada lagi wujud riilnya.
Padahal, ia adalah agama yang datang untuk men-
jadi manlnjkehidupan, dan menjadi peraturan yang
realistis dan praktis bagi kehiduput."2

Sedangkan di Madinah, pada masa-masa awal
hijrah, perjanjian yang diadakan Rasulullah dengan
kaum Yahudi dan orang-orang yang tetap dalam
kemusyrikan dari kalangan bangsafuab di Madinah
dan sekitarnya, merupakan sikon (situasi dan
kondisi) yang menghendaki dilakukannya sikap
demikian pada fase itu.

Pertamq di sana terdapat lapangan unfuk ber-
tabligh dan menyampaikan penerangan, dan tidak
ada kekuasaan politik yang menghalangir.rya.
Semuanya mengakui daulah Islam yang baru itu,
dan mengakui kepemimpinan Rasulullah untuk
mengatur urusan politik juga. Maka, ditetapkanlah
dalam perjanjian itu bahwa seseorang dari mereka
tidak diperkenankan mengadakan perdamaian dan
mengobarkan peperangan, serta mengadakan
hubungan dengan pihak luar kecuali dengan izin
Rasulullah. Sangat jelas bahwa kekuasaan yang
sebenarnya di Madinah berada dalam kepemim-
pinan kaum muslimin. Maka, l4pangan dalcwah
senantiasa terbuka dan kebebasan memeluk agama
terjamin.

KeduqRasulullah ingin mencurahkan perhatian
pada fase ini terhadap kaum Quraisy, yang selalu
menentang agama Islam dengan menghasut kabi-
lah-kabilah lain, yang menantikan usainya urusan
antara kaum Quraisy dan sebagian anak-anak

kabilahnya. Oleh karena itu, Rasulullah segera
mengirimkan "pasukan" dan panji.panji yang per-
tama dibawa oleh Hamzah bin Abdul Muthalib pada
bulan Ramadhan, ketika memasuki bulan ketujuh
setelah hijrah.

Kemudian pengiriman pasukan ditindaklaniuti
pada permulaan pulan kesembilan. Ialu, pada per-
mulaan bulan ketiga belas, dan pada permulaan
bulan keenam belas. Kemudian dikirimkanlah
pasukan Abdullah bin Jahsy pada permulaan bulan
ketujuh belas. lnilah peperangan yang pertama kali
terjadi dengan adanya saling bunuh, dan ini terjadi
pada bulan haram. Maka, mengenai peristiwa ini
turunlah ayat dalam surah al-Baqarah,

"Merelm bntany a lupadnmu tentang bap erang p adn
bulnn Haram. Kanlanlnh, Bnp nang dnlnm bulnn itu
adalnh dn s a b a ar. Tenp| mmghnkngi (rnnnusin) dari
j alnn Allnh, knrtr kep ona Allah, (mmgh"alangi masuk)
Masjidil Haram dan mengusir penduduknya dari
sekitarnya, lebih besar (dosanya) di sisi Allah. Dan
berbuat ftnah lebih bqsar (dwanya) daripad,a mem-
bunuh. Mnelrn tidak henti-ltmtinya memerangi knmu
sampai mereka (dapat) mengembalikan knrnu dari
agamamu (leepada kekafnan), seandainya mereka
sanggup." (al-Baqarah: 217)

Kemudian terjadilah Perang Badar Kubra pada
bulan Ramadhan tahun ini. Padawakhr ihr turunlah
surah yang sedang kita hadapi ini.

Melihat pemandangan dari celahcelah kondisi
riil, maka tidak ada peluang bagi akal untuk me-
ngatakan bahwa "bertahan" dalam arti sempit ini
merupakan kaidah gerakan Islam, sebagaimana
dikatakan oleh orangorang yang minder di dalam
menghadapi realitas sekarang dan tidak tahan
menghadapi gempuran orientalis yang licik.

Orang-orang yang berlindung mencaricari alas
an bertahan bagi gerakan Islam ihr hanyalah karena
terpengaruh oleh gerakan penggempuran oleh
orientalis, pada waktu kaum muslimin tidak punya
kekuatan. Bahkan, mereka belum dapat dibilang
benar-benar beragama Islam kecuali orang yang
dipelihara oleh Allah dengan terus berusaha menyam-
paikan pernyataan umum bahwa Islam unfuk mem-
bebaskan manusia di muka bumi dari segala ke-
kuasaan selain kekuasaan Allah. Juga supaya ke-
tundukan semua agama hanya kepada Allah.
Orangorang imperior ini lantas mencaricari alasan

2 Te4emahanny a ad,a di Azh-Zhilal edisi super luks jilid 3 hlm. 2&30, dan edisi istimewa jilid 5 hlm. 37-39.
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pembenar dengan alasan budaya untuk memberi-
kan konotasi yang keliru tentang jihad dalam Islam.

Pengembangan Islam tidak perlu mencaritari
alasan pembenar dari budaya melebihi alasan pem-

benar dari nash-nash Al-Qur'an,

"Karena itu, hendaklah orang-orang yang menukar

kehidupan dunia dmgan kzhidupan akhirat berperang

di jal"an Alkh. Barangsiapa yang berperang di jalnn
Allnh,l^alu gugur atau memperoleh kemenangan, malu
lrzl"ak alun Kami berilun lepadnrtya palnln yang besar.

Mengap a kamu tidnk mnu b np uang di j alnn Allnh dan

(membela) urang-zrang yang lemah baik laki-laki,
w anita-w anita, maupun anak- anak y ang semuanl a

budoa, 'Ya Tuhnn lumi, keluarknnlnh kn'mi dnri negui
ini (Meknh) yang wlim pmduduknya dnn berilnh knmi
pelindung dnri sisi Englwu, dan berilnh kami penolong

dari sisi Engluu.' Orang-orang yang bnimnn bnpnang
di jakn Allnh, dan lrang-zr&ng |ang kafr berperang

di jalnn th"aghut. Sebab itu, perangilnh lwuan-knnan
setan itu, knrena sesungguhnya tipu daya setan itu
adalnh lemah." (an-Nisaa". 7 4-7 6)

"Katalmnlah lupadn lrang- zrang yang knfr itu, Jikn
mnekn buhmti (dnri lulafrannya), niscaya Allnh alun
mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang
sudnh kk.Jikn muekn lumbali lngi sesurryguhnya aknn

berlnlat ft*p ada mnekn) nnnnh (Allnh ttrhndnp) or ang-

orang dahulu.' Perangilnh merekn supaya jangan ada

ftnnh dan sup ay a agam.a itu s emntn -m.ata untuk All^ah.

Jika mereka berhenti (dari kekafran), maka sesung-

guhnya Alkh Maha Melihnt apa yang muekn krjakan.
Dan, jikn merekn bupaling maka ketahuilnh bahwa

Alkh Pelindungmu. Dia adnlnh sebaik-baik Pelindung

dan s e b aik- b ai k Peno long." (al-Anfaal : 3 8-a0)

"Perangilah lrang-lrang yang tidak beriman kepada

Alltth dan tidnk (puk) lupada hnri kemudian, muekn

tidak menghnramkan ap a y ang telah dihnramkan o le h

Allah dan Rasul-Nya, dan tidak beragama dengan

agama y ang benar (agama All"ah), (yaitu orang-orang)

yang diberik^an Alkitab lupada mnektl sampai merekn

membayar jiqah dengan patuh sedang merekn dalam
luadaan tunduk. Orang-orang Yahutli berlwta,'U7pir
itu putra Allnh', dnn orang Nasrani berkata, 'Almasih

itu putra Allah.' Demikian itulah ucapan mereka

fungan mulut merekn. Mrekn meniru perkntann zrang-

orang knfr yang tndahulu. Dil"aknnti Alkthlalt mnekn,

bagaimana mereka sampai berpaling? Merekn men-

j adiknn lrang- lrang alimny a, dttn rahib-rahib merekn

s e b agai tu han s e lain A llah, dan ( uga m er e kn m emp er -

tuhanknn) Almasih putra Maryam. Padahal, merekn

hanya disuruh menyembah Tilhan Yang Maha Esa,

tidnk ada Tuhnn (yang berhnk disembah) selain Dia.
Mahasuci Allnh dnri apa |ang merela pnsekutuknn.
Mereka berkehendak memadamkan cahaya (agama)

Allah dengan mulut (ucapan-ucapan) mereka, dan

Allah tidak menghendaki selain menyempurnakan

cahnya- Ny a, ualaupun rrang-orang yang knfw tidnk
meny u:lmi. " (at-Taqbah : 29 -32)

Itulah justifikasi yang menetapkan uluhiyyah
Allah di muka bumi, penetapan manhajNyabagl
kehidupan manusia, penolakan terhadap setan dan

mnnhnj setan, dan penghancuran terhadap kekuasa-

an manusia yang memperbudak manusia lain.
Padahal, semua manusia itu adalah hamba Allah
saja. Tidak boleh seorang pun menetapkan hukum
buat mereka dengan syariat yang berasal dari hawa
nafsu dan pikirannya sendiri. Di samping itu, juga

ditetapkan prinsip "tidak ada pemaksaan unhrk me
meluk agama Islam". Yakni, tidak ada pemaksaan

terhadap seseorang untuk memeluk akidah Islam
setelah dia dibebaskan dari diperbudak oleh ke-
kuasaan manusia. Kernudian mengakui bahwa se
luruh kekuasaan adalah kepunyaan Allah, atau

dengan istilah bahwa agamn (kztundulan) seluruhnya

hnnya lrcpada Allnh
Ini adalah justifikasi tentang kebebasan umum

bagi manusia di muka bumi, dengan melepaskan
mereka dari menyembah manusia kepada me-
nyembah Allah saja, tanpa ada sekutu bagi-Nya. Ini
saja sebenarnya sudah cukup.Justifikasi ini kadang-

kadang tidak dipahami dengan benar oleh orang-
orang muslim yang turut berperang. Sehingga,
tidak ada di antara merekayang menanyakan untuk
apa dia pergi berperang. Karena itu, di antara mereka
ada yang berkata ketika keluar pergi berjihad, "Kita
keluar berperang unhrk membela negara kita yang

tertindas." Atau, "Kita keluar untuk mengusir bangsa

Persia atau Romawi yang hendak menjajah kaum
muslimin." Atau, "Kita keluar berperang untuk mem-
perluas wilayah kita dan untuk mendapatkan harta
rampasan yang banyak."

Orangorang yang mengerti tujuan perang yang

sebenarnya mengatakan seperti apa yang dikata-
kan oleh Rib'i bin Amir, Hudzaifah bin Mihshan, dan

Mughirah bin Syu'bah kepada Rustum, panglima
tentara Persia di Qadisiah, ketika dia bertanya ke-
pada mereka satu per sahr selama tiga hari berhrut-
turut sebelum berkecamuknya peperangan, "Apa-

kah yang mendorong Anda?" Jawabannya adalah,
"Allah mengutus kami untuk membebaskan orang
yang dikehendaki-Nya dari menyembah sesama
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manusia kepada menyembah Allah saja; dari ke-
sempitan dunia kepada kelapangannya; dan dari
kelaliman agama-agama kepada keadilan Islam.
Maka, Allah mengutus Rasul-Nya dengan mem-
bawa agama-Nya kepada makhluk-Nya. Barang-
siapa yang mau menerima agama-Nya, maka kami
juga menerima keislamannya. Kami akan kembali
dan kami tinggalkan dia dan negerinya. Barang-
siapa yang tidak mau menerimanya, maka kami
akan memeranginya hingga kami gugur dan masuk
surga atau kami mendapat kemenangan."

Juga terdapat justifikasi di dalam tabiat agama ini
sendiri, di dalam pernyataan umumnya, di dalam
mnnhajny a y ang realistis dalam menghadapi realitas

manusia dengan cara{ara yang memadai bagi tiap
tiap sisinya, di dalam tahapan-tahapannya yang
terbatas dengan sarana-sarana yang terbatas pula.

Justifikasi itu sudah ada dengan sendirinya,
meskipun tidak terdapat ancaman musuh terhadap
negeri-negeri Islam dan kaum muslimin yang
menghuninya. Ia adalah justifikasi yang terdapat
dalam tabiat manhaj dan realitasnya. Juga dalam
tabiat hambatan-hambatan praktis dalam masya-
rakat manusia, bukan semata-mata lingkup per-

tahanan yang terbatas dan temporer.
Sesungguhnya motif (membebaskan manusia

dari penyembahan kepada sesama manusia kepada
penyembahan kepada Allah) ini sudah cukup untuk
mendorong seorang muslim pergi berjihad dengan
jiwa dan hartanya di jalan Allah, di jalan yang lurus,
tanpa motif unhrk mendapatkan harta rampasan.

Sesungguhnya seorang muslim sebelum be-

rangkat berperang terlebih dahulu ia sudah me-
lakukan jihad yans lebih besar melawan setan di
dalam dirinya, melawan hawa nafsu dan syahwal
melawan berbagai keinginan dan kemauannya,
melawan kepentingan dirinya, keluarganya, dan
kaumnya, melawan semua simbol selain simbol
Islam. Juga melawan semua motif selain motif
pengabdian kepada Allah. Ia merealisasikan ke-
kuasaan-Nya di muka bumi dan menolak semua
kekuasaan thaghut yang merdmpas kekuasaan
Allah.

Orangorang yang mencari justifikasi jihad Islam
sebagai perlindungan terhadap "negeri Islam" itu
merendahkan manh"aj Islam dan menganggapnya
lebih rendah nilainya daripada "tanah air". Islam
tidak memiliki pandangan demikian. Pendapat itu
adalah pendapat yang mengada-ada dan ganjil dalam
perasaan islami. Karena, akidah dmr manhnjlslarn
beserta masyarakat yang memeluknya itu sajalah

yang ada dalam peras:um islami. Sedangkan, tanah
air sendiri tidak ada nilai dan bobotnya. Nilai bumi
atau tanah air menurut pandangan Islam hanyalah
tempat untuk menampilkan manlruj ttllah dan ke
kuasaan-Nya. Dengan demikian, seluruh permuka-

an bumi merupakan tempat mengembangkan
akidah, mnnhnj Islart, Darul-Islam (negeri Islam),
dan titik tolak urituk memerdekakan manusia.

Pada hakikatnya melindungi "Darul-Islam" ada-

lah melindungi akidahnya, mnnhajnya, dan masya-

rakat yang diatur dengan manhaj ini. Namun, ini
bukan sasaran final, dan melindunginya bukan
tujuan terakhir bagi gerakan jihad Islam. Perlin-
dungan ini hanya sebagaiwasilah (perantara) untuk
menegakkan kerajaan Allah padanya. Kemudian
menjadikannya sebagai dasar bertolak ke seluruh
permukaan bumi, dan kepada jenis makhlukyang
bernama manusia secara keseluruhan. Maka, ma-

nusia inilah yang menjadi sasaran agama ini, dan
bumi hanya sebagai medan besarnya saja.

Sebagaimana sudah kami kemukakan bahwa
perjalanan manhnj Ilahrini menghadapi hambatan-
hambatan lahiriah dari pemerintahan suafu negara,
peraturan masyarakat, dan undang-undang setem-
pal Maka, semua inilah yang hendak dilenyapkan
oleh Islam dengan kekuatan, supaya hati masing-
masing orang sunyi dari semua ihr. Sehingga, hati
dan pikirannya dapat diajak bicara, setelah dibebas
kan dari belenggu-belenggu material. Sesudah itu
mereka dibebaskan untuk menentukan pilihan.

Kita tidak boleh tertipu dan teperdaya oleh
paham yang diusung oleh kaum orientalis me-
ngenai prinsip'Jihad". Kita tidak boleh merasa ke
beratan memikul tekanan realitas dan tekanan ke-
kuatan internasional. Kita harus membebaskan diri
dari justifikasijustifikasimoral dan budaya dari luar
Islam untuk memaknai jihad Islam hanya sebagai
usaha pembelaan diri yang bersifat temporer sesuai
dengan situasi dan kondisi. Sesungguhnyajihad itu
akan terus berjalan, ada ataupun tidak ada alasan-

alasan kondisional itu.
Di dalam menghadapi realitas sejarah, kita tidak

boleh melupakan tabiat dinul-Islam itu sendiri,
pernyataan umumnya, dan mnnlnjnyayang realistis.

Kita tidak boleh mencampuraduknya dengan hrn-

tutan-tuntutan pertahanan yang bersifat temporer.
Memang, agama ini harus menolak orang{rang

yang hendak menggempurnya. Karena keberada-
annya semata-mata dalam bentuk sebagai pernyata-

an umum rububiyyahAllah terhadap alam semesta,

dan membebaskan manusia dari menyembah ke
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pada selain Allah. Juga mencerminkan keberada-
annya dalam masyarakat yang teratur dan terus
bergerak di bawah kepemimpinan baru yang bukan
kepemimpinan jahiliah. Selain itu, mendorong
lahirnya masyarakat yang merdeka dengan iden-
titas tersendiri, yang tidak mengakui hak membuat
hukum bagi seorang pun. karena, hak membuat
hukum buat mereka itu hanya milikAllah saja.

Keberadaan Islam dengan bentuknya seperti ini
haruslah menolak tata kemasyarakatan jahiliah dari
sekitarnya, yang didasarkan pada kaidah ubudiah
kepada sesama manusia yang juga berusaha untuk
mempertahankan keberadaannya. Masyarakat
baru dengan tatanan barunya (Islam) ini harus
mempertahankan eksistensinya.

Inilah situasi dan kondisi yang lahir bersamaan
dengan lahirnya Islam itu sendiri. Inilah peperang-
an yang diwajibkan atas Islam, yang tidak ada alter-
natif lain. Inilah peperangan yang otomatis antara
dua wujud yang tidak mungkin dapat hidup ber-
sama selamanya.

Semua ini adalah benar. Sesuai dengan teori,
Islam harus mempertahankan eksistensinya. Ia
juga harus terjun dalam peperangan untuk mem-
pertahankan dan membela diri yang diwajibkan
atasnya itu.

Akan tetapi, terdapat hakikat lain yang lebih
mendasar daripada hakikat ini. Yakni, bahwa di
antara karakteristik keberadaan Islam sendiri ada-
lah bergerak ke depan untuk membebaskan ma-
nusia di muka bumi dari menyembah kepada selain
Allah. Tidak mungkin Islam berhenti pada batas-
batas geografis dan membatasi diri dalam lingkup
etnis, dengan meninggalkan "manusia" secara ke
seluruhan di seluruh permukaan bumi untuk ber-
buat kejelekan, kejahatan, kerusakan, dan meng-
abdi serta menyembah kepada selain Allah.

Sesungguhnya pasukan-pasukan yang memu-
suhi Islam itu kadang-kadang menghadapi masa
(kondisi) yang mempengaruhi mereka untuk tidak
menyerang Islam, apabila Islam membiarkannya
memperbudak manusia kepada manusia lain datam
batas-batas geografi s. Juga membiarkannya begitu
saja tanpa disentuh oleh dalnvah Islam dan per-
nyataan pembebasan umumnya. Akan tetapi, Islam
tidak akan berbaik-baikan dengannya kecuali kalau
mereka tunduk kepada kekuasaan Islam dalam
bentuk membayar jizyah, sebagai jaminan untuk
membuka pintunya bagi dalavah Islam dengan
tanpa hambatan dari para penguasa yang ada di
sana.

Inilah tabiat agama ini. Inilah tugasnya untuk
mengumumkan r ub ub iy ah Allahbagi alam seme sta
dan membebaskan manusia dari semua bentuk
penyembahan kepada selain Allah.

Perbedaan pandangan Islam terhadap tabiat ini
dan gerakan yang terbingkai dalam batas-batas
geografis atau ebris yang hanya didorong oleh ke-
khawatiran terhadap musuh, menunjukkan bahwa
yang terakhir ini telah kehilangan justifikasi untuk
bergerak.

Justifikasigerakan Islam tampak jelas dan men-
dalam kalau diingat bahwa agama ini merupakan
manhaj Nlah bagi Kehidupan manusia. Ia bukan
mnnlnj buatnmanusia, bukan mazhab segolongan
manusia, dan bukan pula tatanan yang dibuat
golongan tertentu. Kita tidak perlu mencari justifi-
kasi dari luar,kecuali kalau kita merasa hakikat
besar ini telah lumpuh. Atau, kalau kita lupa bahwa
persoalan ini adalah persoalan uluhiyyahNlah dan
penyembahan manusia. Sesqrgguhnya tidak mung-
kin seseorang mengetahui hakikat yang besar ini
kemudian dia mencaricari justifikasi lain bagi jihad
Islam.

Jarak itu kadang-kadang tidak tampak jauh di
persimpangan jalan antara pandangan yang meng-
atakan bahwa Islam harus terjun ke gelanggang
peperangan tanpa ada alternatiflain, atas hukum
bahwa keberadaannya dan keberadaan masyarakat
jahiliah itu pasti akan menyerangnya; dan pan-
dangan bahwa Islam itu harus senantiasa bergerak
termasuk di antaranya memasuki medan pepe-
rangan ini.

Jarak persimpangan jalan itu kadang-kadang
tidak tampak jauh, keduanya pasti akan terlibat
perang. Akan tetapi, pada ujung jalan akan tampak
perbedaannya ifu sangat besar dan jauh, yang
mengubah perasaan dan pemahaman Islam dengan
perubahan besar dan penting.

Sesungguhnya terdapat perbedaan besar kalau
kita melihat Islam sebagai mnnhnjnati,yang datang
untuk menetapkan uluhiyyah Nlah di muka bumi,
dan memperhamba seluruh manusia kepada Ilah
Yang Esa. Juga menuangkan ketetapan ini dalam
cetakan yang riil. Yaitu, masyarakat insani yang
bebas dari penyembahan kepada sesamamanusia.
Sebaliknya, hanya menyembah dan mengabdi
kepadaTuhan bagi semua manusia, yang tidak mau
diahrr kecuali oleh syariat Allah yang mencermin-
kan kekuasaan-Nya. Atau, dengan kata lain, men-
cerminkan u lu hiy y abNya.

Maka, sudah menjadi hak Islam untuk menying-



Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an V (1n ) Lanjutan luz lX: I\rmulaan al-Anfaal

kirkan semua hambatan dari jalannya. Sehingga, ia
dapat berbicara dengan hati dan pikiran masing-
masing orang tanpa ada sekat dan halangan yang
dibuat manusia yang berupa undang-undang politik
pemerintahan, atau tatanan sosial manusia Sesung-
guhnya terdapat jarak yang jauh antara Islam
beserta pengertiannya yang seperti ini, dengan
pemahaman yang menganggap Islam sebagai per-

aturan lokal untuk bangsa tertenfu, yang di antara
haknya adalah mengamankan teritorialnya dari
serangan yang datang dari luar.

Kedua pandangan itu berbeda. Meskipun dalam
kedua kondisi itu Islam tetap akan berjihad, pan-

dangan yang menyeluruh mengenai motivasi jihad,

sasarannya, dan tujuannya itu tentu jauh berbedd di
antara kedua pandangan tersebul Hal ini, menurut
Islam, termasuk dalam bingkai akidah. Juga ter-
masuk dalam bingkai program dan arahnya.

Sesungguhnya di antara hak Islam adalah hak
untuk bergerak. Islam itu bukan agama suaht kaum
tertentu, bukan peraturan suafu negara. Tbtapi, ia
adalah manlujlatidan peraturan dunia. Di antara
haknya lagi adalah bergerak untuk menyingkirkan
semua rintangan yang berupa peraturan-peraturan
dan perundang-undangan yang memasung kemer-
dekaan manusia untuk menentukan pilihan. Islam
tidak akan memerangi individu-individu untuk
memaksa mereka agar memeluk akidahnya. Islam
hanya memerangi sistem dan peraturan-perahtran,
untuk membebaskan manusia dari pengaruh-peng-

aruh buruk yang merusak fitrah dan memasung
kebebasan untuk menentukan pilihan.

Di antara hak Islam lagi ialah membebaskan
manusia dari menyembah sesama manusiakepada
menyembah Allah saja. Hak untuk menyampaikan
pernyataan umum tentang rububiyyahAllah bagi
alam semesta, dan memerdekakan semua manusia.
Ibadah kepadaAllah itu tidak akan terealisir, dalam
pandangan Islam dan kenyataan praktis, kecuali di
bawah naungan peraturan Islam. Karena hanya
Islam sajalah peraturan yang disyariatkan Allah
buat seluruh hamba-Nya, baik peinerintah maupun
ralryat, bangsa kulit hitam maupun kulit putih, kelas
elit maupun kelompok alit Q<ecil,rendahan), yang
miskin maupun yang kaya. Hal itu dengan satu
syariat, yang semua manusia tunduk kepadanya.

Adapun peraturan-peraturan selainnya menjadi-
kan manusia sebagai penyembah manusia lain.
Karena, mereka menerima perafuran hidup ini dari
sesama manusia. Padahal, membuat perahrran hidup
itu termasuk hak-hak khusus uluhiyyah. Maka,

siapa saja yang mengklaim dirinya berwenang
membuat syariat atau perafuran bagi masyarakal
berarti ia telah mengklaim dirinya memiliki hak
uluhiyyahdan telah melaksanakannya, baik ia me
nyatakannya secara terus terang maupun tidak.
Orang lain yang mengakui orang tersebut berhak
atas yang demikpn itu, berarti ia telah mengakui
hak' uluhiy aft untuknya, baik ia menyebutkannya
maupun tidak.

Islam bukanlah semata-mata akidah. Sehingga,
ia sudah cukup kalau menyampaikan akidahnya
kepada masyarakat dengan jalan memberikan
penerangan. Islam adalah mnnhnj yarts tergambar
dalam segenap peraturan yang bergerak untuk
membebaskan semua manusia. Peraturan-per-
aturan lain tidak mungkin dapat mengahr kehidup
an sesuai dengan manhajnya. Oleh karena itu,
menjadi keharusan bagi Islam untuk menylng-
kirkan perafuran-peraturan lain yang memasung
kebebasan umum ini. Kebebasan umum inilah,
yang kami katakan sebelumnya, makna dari per-
kataan bahwa agamasecara total kepunyaan Allah.
Yakni, seluruh ketundukan hanya kepada Allah.
Karena itu, tidak ada ketundukan dan ketaatan
kepada seseorang (yang ada hanya kepada Allah),
sebagaimana yang terjadi pada semua perahtran
yang didasarkan pada penyembahan manusia
kepada sesama manusia.

Para pengkaji Islam modern yang tunduk di
bawah tekanan realitas sekarang dan tidak tahan
terhadap gempuran orientalisme yang licik, merasa
keberatan terhadap ketetapan hakikat ini. Karena
para orientalis menggambarkan Islam sebagai
gerakan pemaksaan dengan pedang untuk me-
maksa manusia memeluk akidahnya. Sebenarnya
para orientalis busuk itu sendiri mengakui bahwa
bukan ini hakikat yang sebenarnya. Namun,
mereka menjelek-jelekkan motivasi jihad Islam
dengan cara ini. Kemudian, orang-orang yang im-
perior itu berusaha menolak fuduhan ini, dan
mereka mencaricari justifikasi bahwa jihad Islam
itu hanya dalam rangka mempertahankan diri.
Mereka melupakan tabiat Islam dan fugasnya serta
haknya untuk membebaskan manusia.

Pandangan Barat terhadap tabiat Islam ini telah
menutup pemikiran para pemikir Islam modern yang
imperior itu, dengan menggambarkannya sebagai
"akidah" semata-mata dalam hati, tidak ada urusan
dengan tatanan kehidupan riil. Oleh karena ihr, me-
nurut pandangan mereka, jihad bagi agama ifu ada-

lah jihad untuk memantapkan akidah dalamhati.
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Akan tetapi, Islam dalam pengertian yang se-

benarnya tidak demikian. Islam adalah manhaj
Allah bagi kehidupan manusia. la adalah manhai
yang didasarkan pada pengesaan Allah dalam
uluhiyyah,yang tercermin dalam hak-hak pembuat-

an hukum, dan mengatur kehidupan nyata dengan
segenap perincian hariannya. Maka, jihad Islam
adalah jihad untuk memantapkan manhaj dan
menegakkan peraturan. Sedangkan, urusan akidah
diserahkan kepada kebebasan manusia untuk
menerima atau tidak, di bawah naungan peraturan

umum, setelah dihilangkannya semua hal yang
mempengaruhi. Oleh karena itu, terjadilah per-

bedaan yang mendasar. Ia merupakan bentuk dan
sistem baru yang sempurna.

Ketika didapati masyarakat Islam tempat men-
cerminkan manhaj Ilahi, makaAllah memberinya
hak untdk bergerak guna menyelamatkan kekuasa-

ern dan memantapkan sistem, dengan membiarkan
urusan akidah kepada kebebasan manusia untuk
memilihnya. Apabila Allah menahan tangan (me
larang) kaum muslimin pada suatu wakhr dari jihad
(perang), maka larangan itu adalah sebagai suatu
tahapan, bukan prinsip. Masalah tuntutan gerakan,

bukan ketetapan akidah.
Berdasarkan prinsip yang jelas ini, kita dapat

memahami nash-nash Al-Qur'an yang bermacam-
macam itu, dalam tahapan-tahapan sejarah dan
perkembangannya. Kita tidak boleh mengacaukan
antara pehrnjuk gradualnya dengan pehrnjuk umum
garis gerakan Islam yang bersifat tetap dan abadi.

Karakteristik Jihad Islam dan Karakteristik
Agama Islam

Waba'du, masih ada penjelasan mengenai tabiat
'Jihad dalam Islam" dan "tabiat agama Islam", yang

dibahas secara ringkas dan sangat berbobot oleh
seorang muslim yang terhormat Sayyid Abul Ala al-

M aududi, Amir J amaah Islamiah P"akistan, dengan
jrdul A I -Ji had fi S abi lillah Kami perlu mengutip
beberapa alinea yang panjang. Pasalnya, sangat
dibutuhkan oleh pembaca yang ingin mengetahui
dengan jelas kejelian pembahasan tema yang pen-

ting dan mendalam ini di dalam membangun hara-

kah Islamiah,
Menurut Abul Ala al-Maududi, orang-orang

Eropa menerjemahkankata jihadke dalam bahasa

mereka dengan istilah hnly war'perang suci'. Mereka
menafsirkannya dengan sangat buruk. Mereka

melukiskannya dengan makna-makna yang tidak
seme stinya dan dibuat-bu at. I{ata j ihndoleh mereka
digambarkan sebagai watak dan karaliteryang keras,

sadis, dan penumpahan darah.
Karena tafttiknya, keterangannya yang memu-

kau, dan usahanya menjelek-jelekkan wajah ke-
benaran yang indalr, maka setiap kali orang men-
dengar kata jihad ini terbayanglah di hadapan
mereka rombongan pasukanyang liar dan biadab,
dengan menghunus pedang, dadayang penuh de
ngan gejolak api fanatisme dan kemarahan, mata
jalang dan nanar, dan meneriakkan keras-keras
kalimat Allahu Akbar. Rombongan pasukan yang
merangsek ke depan. Jika melihat orang kafr lantas

dipegang lehernya dengan diberinya dua pilihan.
Yakni, mengucapkan kaJtrnat Laa llnaha illnllnhlaht
dia selamat, atau tidak mau mengucapkan kalimat
ihr lantas dipenggal lehernya dan mandi darah.

Al-Maududi mengatakan bahwa para seniman
melukiskan gambaran ini dengan kepiawaiannya
yang tinggi. Mereka lukis dengan kuas yang indah
dan artistik. Lantas merbka cat dengan warna merah
tua dan di bawahnya mereka tulis kata-kata ini,

"Gambar ini adalah cermin para pendahulu umat
(Islam) ini yang gemar melakukan pertumpahan
darah, dan sangat berambisi untuk membunuh
orang{rang tak bersalah. "

Ironisnya, menurut al-Maududi, orang-orang
yang membuat lukisan dan memiliki andil besar
untuk memampangkannya di depan umum adalah
mereka yang generasi-generasi pendahulunya
saling berperang dan saling membunuh sesamanya
demi memuaskan hawa nafsu yang rendah dan
ambisi yang menggebu-gebu. Mereka juga mela-
kukan peperangan yang itu justru bukan perang
suci (unholy war) ,yangmereka kobarkan terhadap
bangsa-bangsa yang lemah baik di timur maupun
di barat. Mereka obok-obok negara-negara itu
unfuk mencari pasar guna memasarkan komoditas
mereka. Mereka jadikan negerinya sebagai negeri
jaj ahan. Mereka ker uk sumber-sumber kekayaan-
nya tanpa aturan. Mereka gali barang-barang tam-
bangnya, dan mereka keruk hasil bumi Allah yang
luas sebagai bahan mentah bagi indusfi dan pabrik-
pabrik mereka. Mereka cari semua itu, sedang hati
mereka sangatrakus dan tamak terhadap harta dan
kedudukan.

Di depan mereka ada tank-tank dengan segenap
persenjataannya. Di atas mereka pesawat-pesawat

tempur di udara. Di belakang mereka tentara-ten-
tara terlatih yang memotong jalan-jalan rezeki



Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an V (113) LanjutanJuz IX: I\rmulaan aAnfaal

negeri-negeri yang dikuasainya. Di atas mayat
warganya yang hina dina mereka bangun jalan
untuk kesenangan hidup mereka. Smua itu mereka
lakukan untuk menjadikan warganya sebagai
umpan untuk menyalakan api ketamakan mereka
yang amat buruk yang semakin hari semakin
berkobar dan menggoncangkan. Maka, peperang-
an yang mereka lakukan itu bukan perang fi sabilil-
lah, melainkan di jalan syahwat yang rendah dan
hawa nafsu yang hina.

Menurut al-Maududi, itulah keadaan orang-
oftmg yang memukul kita dengan serangan-serang-
annya, yang sejak dahulu sudah suka melakukan
penjajahan dan peperangan. Perbuatan mereka
yang hina dina ini siang malam selalu mereka
dengung-dengungkan ke seluruh penjuru dunia
sebagai 'modern dan beradab'! Manakah bumi
Allah yang Anda lihat, yang selamat dari pelang-
garan mereka, dan tanah air yang tidak dilumuri
dengan darah anak-anaknya? Manakah benua-
benua besar seperti Asia, Afrika, dan Amerika yang
tidak merasakan bencana peperangan mereka yang
terkutuk?

Akan tetapi, para seniman ini melukiskan gam-
bar kita dengan pikiran busuk. Mereka menampil-
kannya berulang-ulang dalam bentuk yang sangat
buruk. Mereka melupakan gambar mereka sendiri
yang sangat hina. Sehingga, hampir tak seorang
pun menyebutkannya di samping gambaran buruk
yang mereka lukiskan tentang sejarah kita dan para
pendahulu kita. Maka, betapa liciknya mereka!
Betapa pandainya mereka membuat kebohongan
dan kepalsuan!

Adapun orangyangbodoh di antarakita, kataal-
Maududi, maka tak mengapalah dia bicara orang
pandai. Manakah kebodohan yang lebih besar
daripada keteperdayaan kita oleh gambar-gambar
buruk yang mereka lukis, sehingga kita hampir
mempercayainya sebagai gambar yang tepat dan
cocok dengan keadaan kita yang sebenarnya?
Keterpukauan kita melihat tangan-tangan penuh
dosa yang berkarya melukis gambaran bohong ini,
dan membicarakan pena-pena tersembunyi yang
digunakan untuk melukis dan menghiasinya.

Kemudian al-Maududi mengatakan bahwa keter-
tipuan dan keteperdayaan kita terhadap kebohong-
an mereka dan lukisan buruk mereka, sampai kita

tidak malu-malu dan tidak menyesal. Bahkan, kita
meminta maaf kepadakaum itu sambil mengganti
kalam Allah, memalingkannya dari tempat-tempat-
nya, dan kita berkata kepada mereka, "Unfuk apa
kami berperang wahai Tuan:Tuan. Kami hanyalah
juru-juru dakwah dan pembawa berita gembira.
Kami menyerui<epada agamaAllah, agama pem-
bawi keamanan, kedamaian, dan kesopanan dengan
bijaksana dan pengajaran yang baik. Kami sampai-
kan firman-firman Allah sebagaimana yang disam-
paikan para pendeta, pertapa, dan para sufi. Kami
bantah orang yang menentang kami dengan cara
yang lebih baik, dengan lfiutbah-khutbah, cera-
mahceramah, membuat risalah dan makalah. Se
hingga, berimanlah kepada dahrah kami dengan
alasan yang jelas orang yang mau beriman. Inilah
dakwah kami, ddak lebih dan tidak kurang.

Adapun pedang dan perang, kata al-Maududi,
maka kami berlindung kepada Allah darinya.
Kecuali kalau dalam rangka membela diri apabila
kami diperangi. Hal itu juga hanya berlaku pada
masa-masa lampau saja. Adapun sekarang, kami
tidak melakukan hal itu lagi. Karena itu, secara
resmi kami telah menghapus jihad, yakni jihad
dengan senjata. Sehingga, tidak lagi menggoncang-
kan hati Anda dan tidak mengusik tidur Anda.
Maka, jihad sekarang tidak lain hanyalah bekerja
keras dan berjuang dengan lisan dan tulisan. Kami
hanya menggunakan kepiawaian bicara dan ke
indahan pena. Sedangkan meriam, tank, senapan,
dan alat-alat perang lainnya, maka Anda lebih
ber.hak dan lebih layak menggunakannya."

Menurut al-Maududi, inilah rekayasa politik
yang ia ungkapkan sebagiannya kepada Anda di
muka. Akan tetapi, kalau kita perhatikan masalah
ini secara ilmiah, dan kita teliti sebab-sehab ke-
sulitan mereka mendapatkan kejelasan tentang
hakikat makna jihad fi sabilillah, dan kita gali
rahasianya dari kaum muslimin, apalagi kaum non-
muslim, maka tampaklah bagi kita bahwa muara
kesalahan ini kembali pada dua hal yang tidak
mereka pahami dengan benar. Pertama, mereka
menganggap Islam ihr sebagai religi (agama) dalam
arti religi secara umum.

Kedua, mereka menganggap kaum muslimin
sebagaiumaf Oangsa) dalamartiumum. Sesung-
guhnya kekeliruan mereka memahami dua per-

3 Yakni umat dalam pengertian bangsa. Padahal, 'muslimin' sebagai umat dalam istilah lslam adalah jamaah manusia yang berhimpun atas
kesamaan akidah. Yaitu, akidah Islam, yang berpegang teguh pada dasar ini, dan tunduk kepdda kepemimpinan yang melaksanakan syariat Allah.
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soalan penting ini dan ketidakjelasan bagi mereka
kebenaran dalam dua masalah prinsip inilah yang
mengaburkan wajah kebenaran yang indah dan
cemerlang dalam persoalan ini. Juga yang meng-
halangi mereka dari memahami makna dan tujuan
jihad dalam Islam. Bahkan yang benar, dan ke-
benaran itu lebih berhak untuk diikuti, bahwa ke
salahan mendasar di dalam memahami kedua
masalah ini telah meluas kepada kekeliruan me
mahami hakikat dinul-Islam secara keseluruhan,
memutarbalikkan fakta, dan menjadikan pandang-

an kaum muslimin terhadap dunia dan perkem-
bangannya serta problematikanya begitu sempit.
Sudah tentu Islam dan ajarannyayang abadi tidak
merelakan dan tidak dapatmenerima pemahaman

seperti itu.
Nihlnk, re ligi o n' agarna' menurut istilah mereka,

tidak lain adalah himpunan kepercayaan, ibadat,
dan upacara-upacara-tidak lebih hanya sebagai
urusan pribadi. Kalau demikian pengertiannya,
Anda bebas memilih kepercayaan yang Anda anut.

Anda bebas unhrk menyembah hrhan apa saja yang

Anda sukai dengan cara apa pun. Kalau Anda ber-
sikeras mempertahankan agama ini dan membela
akidahnya, maka silakan Anda menembus bumi
dan menjelajahi bumi Allah yang luas membentang
untuk menyeru manusia supaya memeluk akidah
itu. Anda bela keberadaannya dengan argumentasi
dan keterangan-keterangan yang jelas. Anda bantah
orang-orang yang menentang Anda dengan lidah
yang petah dan pena yang tajam. Sedangkan, pedang

dan senjata serta peralatan-peralatan perang, untuk
apa dipakai di sini? Apakah Anda ingin memaksa
manusia untuk memeluk akidah Anda?

Al-Maududi menambahkan bahwa jika Islam itu
adalah agama seperti agama-agama dunia, dengan
pengertian sebagaimana yang mereka pahami dan

mereka sangkakan, jelas tidak ada urusan dengan
senjata dan peralatan perang sebagaimana mereka
katakan. Jika sikap Islam itu sendiri seperti apa
yang mereka pehflmi, niscaya tidak ada ruang dan
justifikasi untukjihad. Islam tidak akan mendorong
dan memotivasinya. Akan tetapi, persoalannya tidak
seperti itu, sebagaimana akan Anda ketahui dari
penjelasan akan datang.

Demikian pula istilah umntyangmereka pahami

sebagai natiorybangsa, yang merupakan himpunan
manusia, dengan cirinya tersendiri, yang berbeda
dengan yang lain, berdasarkan kesamaan kepen-
tingan. Maka, kelompok manusia yang bernama
umat dalam pengertian ini, tidak akan terdorong

untuk mempergunakan senjata kecuali karena dua
hal.

Pntamn"karena ada orang lainyang memusuhi
mereka dan hendak merampas hak-hak mereka,
yang lantas mereka berusaha merebut kembali
hak-hak itu dari tangan orang lain tersebul lnilah
gambaran pertama,ryang dapat saja diperluas, yang

tidak lepas dari dorongan moral untuk memper-
gunakan senjata dan menindak orang yang melang-
gar mereka. Meskipun orang yang menggembar-
gemborkan keamanan dan perdamaian tidak mem-
perkenankan tindakan itu.

Kedug karena ingin merampas hak dan me-
nguasai bangsa dan kelompok lain tanpa sebab apa
pun (yakni menjajah). Maka, tidak adayang mem-
perbolehkan tindakan ini kecuali hanya para

diktator.
Menurut al-Maududi, kalau Islam itu hanya

sebagai 'agama' seperti agama-agama lain, dan
kaum muslimin itu sebagai'umat'dalam arti se-

bagai bangsa sebagaimana halnya bangsa-bangsa
lain di dunia, maka tidak salah kalau jihad Islam
telah kehilangan segala keistimewaannya yang
menjadikannya sebagai puncak ibadah dan permata

mahkotanya. Akan tetapi, sebenarnya Islam bukan-
lah agama dalam arti seperti ifu, dan kaum mus-
limin juga bukan bangsa dalam pengertian demi-
kian. Namun, Islam adalah pemikiran revolusioner
dan manhnj revolusioner yang hendak menyingkir-
kan seluruh tata kemasyarakatan dunia dan mem-
bangunnya kembali dengan fondasi baru sesuai
dengan pemikiran dmr manltnj amal*nya' perat.tran
praktisnya'.

Oleh karena itu, Anda tahu bahwa kata muslim

merupakan sifat bagi kelompok revolusioner dunia
yang dibangun oleh Islam dan diatur barisannya
untuk menjadi alat dalam merelisasikan program
revolusi yang digerakkan Islam. Jihad adalah
perjuangan revolusioner yang terus-menerus untuk
mencapai tujuan dan sasaran ini.

Islam tidak menggunakan istilah-istilah umum
yang berkembang di masyarakat dalam dakwah
dan penjelasan manhaj praktisnya seperti jargon-
jargon revolusi ideologi lainnya. Bahkan, Islam
menggunakan terminologi khusus, supaya tidak
terjadi kerancuan antara dakwah Islam dan pe-

mikiran dan pandangan-pandangannya, dengan
pemikir-an-pemikiran dan pandangan-pandangan
lain yang berkembang di masyarakat. Maka, jihad
merupakan istilah yang dipergunakan Islam untuk
menunaikan misinya dan menjelaskan dakwahnya.
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Anda lihat Islam tidak menggunakan i st:lah hnrb
dan lain-lainnya yang memiliki konotasi perang,
seperti istilah strugle'perjuangan' dalam bahasa
Inggris. Isflah jihadlebih dalam kesannya dan lebih
luas cakupan artinya. Maka, apa perlunya Islam
menggunakan istilah baru sebagai ganti istilah lama
yang sudah dipakainya sejak dahulu? Berbeda
dengan istilah harb'perang' yang senantiasa me-
nunjukkan arti perang, yang dikobarkan antar-
orang atau antargolongan atau bangsa untuk ke-
pentingan-kepentingan pribadi atau golongan.
Tujuan yang hendak dicapai peperangan seperti itu
tidak lebih semata-mata kepentingan pribadi atau
kelompok, bukan untuk mengembangkan ideologi
atau membela suafu prinsip.

Menurut al-Maududi, karena perang yang di.
syariatkan dalam Islam tidak termasuk jenis perang
seperti ini, maka Islam sama sekali tidak meng-
gunakan istilah h"arb. Pasalnya, Islam tidak melihat
kepentingan satu umat saja tanpa umat yang lain,
tidak bermaksud memotivasi satu bangsa tanpa
bangsa yang lain. Juga tidak mementingkan kelom-
pok kecil atau kelompok besar untuk memegang
kekuasaan di muka bumi ini. Tbtapi, tujuan Islam
adalah unhrk memberikan kebahagiaan kepada
seluruh manusia. Ia memiliki citacita l*rusus dan
minhaj amali'sistem beramal' yang terpilih unhrk
kebahagiaan masyarakat manusia dan membawa
mereka naik ke tangga keberuntungan. Maka,
setiap pemerintahan yang dibangun bukan untuk
cita-cita ini dan tidak menjalankan minhaj ni, akan
diperangi oleh Islam dan disudahi riwayatnya.

Ia tidak akan membela negara yang sistem pe
merintahannya tidak diridhai dan umatnya yang
menegakkan sistem ini. Karena tujuannya adalah
mengunggulkan ideologinya, mempopulerkan
minhafnya, menegakkan pemerintahannya, dan
mengokohkan tiang-tiangnya di atas fondasi ideo
logi dan minh"ajnyaitu. Yakni, dengan memaling-
kan pandangan dari orang{rang yang mengibar-
kan panji-panji kebenaran dan keadilan. Dan,
sebaliknya, dikibarkan panji.panji permusuhan dan
kerusakan.

Islam, kata al-Maududi, menghendaki kemak-
muran di seluruh permukaan bumi, bukan safu
wilayah atau sebagiannya saja. Islam tidak meng-
hendaki adanya satu umat atau bangsa yang meng-
eksploitasi dan mengeruk sumber-sumber kekaya-
an dengan tidak menghiraukan umat atau bangsa
lain. Islam menghendaki kebahagiaan dan kemak-
muran bagi semua jenis manusia dengan fikrah

bemikiran) dan minhnlnyayang diridhai oleh Allah
dan dilebihkannya atas agama-agamayang lain.

Untuk merealisasikan tujuan yang luhur ini,
menurut al-Maududi, maka Islam ingin meng-
gunakan semua potensi dan sarana yang memung-
kinkan untuk melakukan revolusi ilmiah yang
menyeluruh. Juga mencurahkan segenap tenaga
unfuk mencapai fujuan yang luhur ihr. Usaha-usaha
yang terus-menerus dan penggunzurn segenap
potensi untuk tujuan yang luhur itu dinamakan
dengan j ihad. Maka, j ihndmerupakan istilah yang
mencakup semua jenis usaha dan pencurahan se-
genap tenaga. ApabilaAnda sudah mengetahui hal
ini, maka jangan heran kalau saya katakan bahwa
mengubah arah pandangan hidup manusia, meng-
ubah kecenderungan dan keinginan mereka, dan
melakukan revolusi pemikiran dengan pena-pena
yang tajam itu termasuk jenis jihad, sebagaimana
halnya memberantas sistem kehidupan y ang zalim
dengan ketajaman pedang dan membangun sistem
baru berdasarkan sendi-sendi keadilan juga
termasuk jenis jihad.'Demikian pula dengan mem-
berikan harta dan bersabar menanggung penderita-

an juga merupakan pasal-pasal dan babbab penting
dalam kitab jihad yang besar.

Akan tetapi, jihad Islam itu bukannya jihad yang
tanpa tujuan. Tbtapi, jihad itu adalah fi sabilillah (di
jalan Allah). Syarat ini selalu melekat dan tidak
dapat dipisahkan sama sekali. Perkataan f sabilillah
ini juga merupakan terminologi Islam untuk men-
jelaskan pemikiran dan ajaran-ajarannya, sebagai-
mana diisyaratkan di muka.

Menurut al-Maududi, banyak orang yang tertipu
oleh arti lahiriah bahasa istilah jihad ini. Mereka
mengira bahwa menundukkan dan memaksa orang
lain untuk menerima dan memeluk akidah Islam itu
merupakan jihad fi sabilillah. Hal itu disebabkan
sempitnya nalar mereka dan dangkalnya pengeta-

huan mereka untuk memandang ke langit luas.
l{ata sabilillnhmenurut istilah Islam jauh lebih luas
dan lebih lapang daripada yang mereka gambarkan.
kbih tinggi tujuannya dan lebih jauh sasarannya
daripada yang mereka duga.

Maka, yang ditunhrt Islam adalah bahwa apabila
ada seseorang atau suatu kelompok masyarakat
yang mencurahkan tenaga dan melakukan usaha
unhrk menghapuskan tatanan yang rusak dan batil,
dan membangun tatanan baru sesuai dengan pe-

mikiran Islam, maka hal itu harus dilakukan dengan
bersih dari tujuan-tujuan lain, bebas darikeinginan
hawa nafsu dan kepentingan pribadi. Jangan ada
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maksud-maksud tertentu di balik perjuangan itu.
Apa yang diperjuangkan di jalan Allah itu, kata

al-Maududi, tujuannya tidak lain hanya untuk
membangun tatanan yang adil dan benar di
kalangan masyarakat tidak mencari imbalan untuk
kesenangan kehidupan yang fana ini. Juga tidak
diselipkan kepentingan individu di celah-celah
perjuangan yang terus-menerus dan jihad yang
berkesinambungan untuk menjunjung tinggi agama

AUah ini, seperti untuk mendapatkan kedudukan,
penghormatan, atau popularitas.

Jangan sampai terbetik di dalam hatinya di
tengahtengah perjuangan dan usaha yang berat ini,
suatu maksud untuk mendapatkan kedudukan bagi
dirinya dan keluarganya. lantas, dia berbuat se-

wenang-wenang dan bersikap seperti thaghut-
thaghut yang durhaka itu, setelah dia menjatuhkan
para tiran yang sombong dari singgasananya. hilah
Al-Qur'anul-IGrim yang berseru dengan lantang,

"Orang-orang yang beriman berpuartg di jalan Allnh,
dnn orang- orang y ang kafr b erp nang di j alnn tlnghut. "
(an-Nisaa':76)

"Hai manusia, sernbahlnh Tithnnmu Yang telnh men-

ciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu, agar

knmu bsrtakwa. " (al-Baqarah: 21)

Kedua ayat itu, menurut al-Maududi, meng-

andung inti dakwah ini, dakwah Islam yang revo
lusioner. Karena, ayat ini berbicara kepada pen-

duduk bumi baik pekerja, petani, direkhrr, maupun

manajer perusahaan. Al-Qur'an tidak menyebut
partai-partai atau kelas-kelas manusia. Akan tetapi,
ia berbicara kepada seluruh anak Adam. Ia tidak
menyebut mereka kecuali dengan identitas kebera-
daan mereka sebagai jenis maKrluk sebagai manusia.

Maka, Islam memerintahkan mereka supaya
menyembah Allah saja dan tidak mempersekutu-
kan sesuatu pun dengan-Nya. Juga agar tidak
mengambil Ilah dan Rabb selain Dia.Islam juga

menyeru mereka agar tidak menentang perintah
Rabb mereka, tidak menolak beribadah kepada-
Nya, dan tidak menyombongkan diri di muka bumi.
Karena, memutuskan hukum dan menetapkan
perintah itu hanya hak Allah saja, dan di tangan-

Nyalah kekuasaan langit dan bumi.
Karena itu, tidak boleh seorang pun dari maKrluk-

Nya, apa pun wujudnya, berlaku sombong dan

meninggikan diri di muka bumi. Atau, menekan
dan memaksa manusia untuk tunduk kepadanya,
mematuhi perintahnya, dan mengikuti kesewe-
nang-wenangannya. Yang diserukan Islam kepada
semua manusia adalah agar mereka memurnikan
ketaatan kepada Allah saja. Sehingga, kedudukan
mereka secara keselrruhan dalam ubudiah ini ada-

lah sama, sebagaimana difirmankan Allah,

"Katakanhh, 'Hai Ahli Kitab, marilah (bnpegang)

kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada
perselisihnn antara knmi dnn lmmu, bahwa tidnk kita
sembah leecuali Alkh dnn tidak kita perwkutuknn Dia
dengan sesuatu pun dan tidak (pula) sebagian kita
menjadilmn sebagian yang lain sebagai tuhnn selain

Allnh." (Ni Imran: 64)

Inilah dakwah yang revolusioner dan menye-
luruh ke seluruh dunia, yang tidak adakesamaran
dan kekaburan lagi. Dengan lantang Islam menye
rukan,

"Keputusan itu hanyalnh kepunyaan Allnh. Dia telah

memerintahlmn agar lmrnu tidak menyembah sehin
Dia. Itulnh ogama yang lurus." (Yusuf:  0)

Maka, tidak ada seorang pun dari anakAdam ini
yang boleh mendudukkan dirinya sebagai raja dan
penguasa atas orang lain dengan memerintah dan
melarang mereka dengan sekehendak hatinya saja-

Sudah tentu, kebebasan seseorang untuk meme
rintah dan melarang tanpa ada mandat dari Penguasa

Tertinggi (Allah) adatah suatu kesombongan ter-
hadap Allah yang tidak dibenarkan, suatu penyim-
pangan dari perintatr-Nya, dan pemosisian diri pada

posisi ketuhanan.4 Orangorang yang merelakan
thaghut-thaghut seperti ini sebagai raja dan pe-

mimpin dengan wewenang seperti ifu, berarti
mereka mempersekutukan Allah. Inilah sumber
kerusakan di muka bumi, sumber kejahatan, dan
sumber pelanggaran.

Kemudian al-Maududi mengatakan bahwa
seruan Islam kepada tauhid dan ibadah kepada
Allah Yang Maha Esa, bukanlah persoalan retorika
atau akidah kefuhanan semata-mata sebagaimana
agama-agama lain. Akan tetapi, dakwah Islam

A

s

4 Tidak ada bedanya, apakah yang membuat syariat tanpa ada perkenan dari Penguasa Tertinggi adalah individu, kelompok, atau bangsa. Mereka

adalah sama saja.
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merupakan revolusi sosial, yang sejak awal hendak
memberantas kekuasaan orang-orang yang mem-
posisikan dirinya sebagai tuhan dan memperhamba
manusia dengan tipu daya dan rekayasanya yang
bermacam-macam. Di antaranya adayang menem-
pati ppsisi sebagai majikan dan dukun, serta ada
yang berkedudukan sebagai rajayang mengen-
dalikan leher manusia. Juga ada yang menguasai
dan bertindak sewenang-wenang terhadap sumber
daya alam dan menjadikan masyarakat sebagai
orang{rang yang selalu berkeperluan kepadanya,
meskipun tidak pernah tercapai. Maka, Islam
hendak melucuti semua ini dan membongkar ke
akar-akarnya.

Sekali tempo mereka memproklamirkan ke-
tuhanannya secara terang-terangan, dan menekan
manusia sekelilingnya agar patuh kepada perintah-
nya dan tunduk kepada kekuasaannya yang se-

wenang-wenang, dengan menganggap kekuasaan-
nya ini sebagai warisan dari nenek moyangny4 atau
dari kelas yang mereka menisbatkan diri kepada-
nya, lantas mereka berkata, "Aku tidak melihat ada
hrhan bagimu selain aku! Aku adalah tuhanmu yang
mahatinggi! Aku yang menghidupkan dan memati-
kan. Siapakah yang lebih hebat kekuasaannya
daripada kami?!" Juga kalimat lain yang memrnjuk-
kan kesombongan dan mengklaim ketuhanan buat
dirinya, yang mereka ucapkan dengan congkak.

Bahkan, menurut al-Maududi, mereka juga
memperalat kebodohan masyarakatnya. Lalu, men-
jadikan patung-patung, berhala-berhala, dan arca-
arca sebagai tuhan-tuhan. Mereka menghendaki
agar masyarakat menunaikan lambangJambang
ubudiah ini di depan patung-patung dan arca-arca
ini. Sedangkan, mereka sendiri bersembunyi di
baliknya dengan mempermainkan pikiran orang-
orang itu dan memperbudak mereka unfuk me-
menuhi tujuan dan keinginan merek4 tapi orang-
orang itu tidak menyadari.s

Dari situ, maka jelaslah bahwa dahwah Islam
menyeru manusia kepada tauhid, memurnikan
ibadah kepada Allah Yang Mahd Esa saja, mem-
berantas kekafiran dan kemusyrikan, dan menjauh-
kan berhala-berhala dan thaghut-thaghul

Semuaifu berlawanan dan bertentangan dengan
pemerintah dan para pembanfunyayang melak-

sanakan perintah-perintahnya. Dengan kerja itu,
mereka mendapatkan kebutuhan-kebufu han hidup
dan keinginannya. Oleh karena itu, Anda lihat setiap
nabi yang diutus oleh Allah tentu ia mengatakan
kepada kaumnya,

"Hai kaumku! Sembahlah Alkh! Tidak ada Tuhan
bagimu selnin Di.a!"

Seruan nabi ini ditentang oleh penguasa yang
berkuasa pada zammrnya dan diprovokasilah ma-
syarakatnya untuk menentang dan melawan sang
nabi. Maka, mereka pun menentangnya dan meng-
halang-halangi jalan dalnvahnya.

Hal itu disebabkan dakwah Islam tidak sekadar
menjelaskan akidah dengan perkataan, atau men-
jelaskan masalah-masalah metafisika, urusan gaib.
Tetapi, dalnvah Islam merupakan revolusi sosial
yang mendunia. Indikasi-indikasinya tidak samar
bagi orangorang yang mementingkan kedudukan
dan posisi, yang sewenang-sewenang mengeruk
sumber-sumber kekayaan, dan telah mencium
gejolak politik beberapa tahun sebelunnya.

Menurut al-Maududi, Islam bukan semata-mata
retorika akidah. Bukan hanya himpunan ibadah dan
upacara-upacara, sebagaimana pengertian agama
pada agama-agama lain. Bahkan, pemahaman orzrng

terhadap agama Islam hari ini. Islam adalah per-
aturan yang lengkap, yang hendak memberantas
semua tatanan yang batil dan zalim yang berlaku di
dunia. Kemudian menggantinya dengan tatanan
yang baik dan minhajyans adil, yang tidak melihat
adanya keselamatan bagi manusia pada aturan lain.
Sebaliknya, dalam Islarnlah terdapat keselamatan
bagi manusia dari penyakitkejahatan dan kezalim-
an. Juga terdapat kebahagiaan bagi mereka baik di
dunia maupun di aft*rirat

Dakwah Islam di jalan ini, jalan perbaikan, pem-
baruan, dan pembangunan, bersifat umum bagi
semua jenis manusia. Tidak khusus bagi safu umat
tanpa umat lain, atau unfuk suahr golongan tanpa
golongan lain. Islam menyeru semua anakAdam
unhrk menerima seruannya. Bahkan, Islam mena-
kut-nakuti kelas elit yang zalim dan melanggar

5 Patta zaman jahiliah modern ini hanya bentuk-bentuk berhalanya saja yang berubah. Akan tetapi, mereka tetap membangun berhala-berhala

dan patung-patung lain yang immaterial dan mereka sebagai juru kuncinya yang mengatakan, "Sesungguhnya menginginkan ini dan itu," lantas

orang{rang yang lalai dan dungu itu memenuhinya.
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hukum-hukum Allah, dan mengeruk kekayaan
alam untuk diri mereka sendiri, tanpa menghirau-
kan orang lain. Islam menakut-nakuti raja-raja dan
pemimpin-pemimpin itu sendiri dan berseru ke-
pada mereka, 'Jangan melampaui batas di muka
bumi. Masuklah ke dalam perlindungan hukum-
hukum Allah yang telah ditetapkan-Nya untuk
Anda. Jauhilah apa yang dilarang Allah unhrk Anda.
Apabila Anda terima perintah Allah, dan Anda tun-
duk kepada peraturan-peraturan yang benar dan
adil untuk kebaikan dan keberkatan manusia, maka
Anda akan mendapatkan keamanan, ketenteraman,
dan kedamaian. Karena kebenaran itu tidak me-
musuhi seorang pun. Kebenaran hanya mernusuhi
kebatilan, kerusakan, dan kekejian. Kebenaran
hanya memusuhi orang-orang yang melanggar
batas-batas fitrahnya dan mencari jalan hidup di
balik ihr, yang tidak sesuai dengan hukum alam dan
fikah yang diciptakan Allah untuknya."

Maka, setiap orang yang beriman kepada dak-
wah ini dan menerimanya dengan baik, iamenjadi
anggota jamaah Islam atau partai Islam, baik ia
berkulit merah maupun hitam, kaya maupun mis-
kin, semuanya sama seperti gigi sisir. Tidak ada
kelebihan bagi satu umat atas umat lain, atau bagi
satu etnis atas etnis lain. Dengan demikian, ter-
benhrldah Partai lnternasional yang menurut istilah
wahyu disebut dengan Hi<hullah'Partai Allah'.

Akan tetapi, kata al-Maududi, partai ini tidak
akan terbentuk kecuali dimulai dengan jihad untuk
mencapai citacitanya- Mak4 di antara tabiabrya dan
unsur yang diperlukan untuk mewujudkannya,
ialah kontinuitas perjuangan unhrk menghapuskan
peraturan-peraturan hukum yang tidak berlan-
daskan kaidah-kaidah Islam. Lalu, menggantinya
dengan peraturan-peraturan yang berlandaskan
kaidah-kaidah Islam yang dalam istilah Al-Qur'an
disebut dengan kalimatullah untuk membangun
masyarakatyang adil dan seimbang.

Apabila partai ini tidak mencurahkan tenaga dan
usahaunhrkmengubah sistem hukum ini dan me
negakkan sistem kebenaran, yaitu'sistem hukum
yang didasarkan pada kaidah-kaidah Islam, dan
tidak berjuang dengan sungguh-sungguh untuk
mewujudkan hal ini, maka tujuannya tidak mungkin
tercapai. Karena perjuangan itu adalah dimaksud-
kan unhrk menggapai dan merealisasikan tujuan ini
... untuk menegakkan kebenaran dan keadilan.
Unhrk menggapai ini, tidak adajalan lain selain jihad.

Inilah satu-satunya tujuan yang dijelaskan,Allah di
dalam kitab-Nya yang mulia dengan firman-Nya,

,:. iftJ\,,S :\U,-vt'{- eF $ f I
alo IZI / t -2/ /- til / ,/ ,/r./&;'\6i'3ih-Ji*6;#j

"Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirknn
untuk manusia, menyuruh-lupada y ing maleruf men-
agah dnri yang mungkar, dan beriman kpada Allah."
(Ali Imran: fl0) '

Janganlah seseorang mengira bahwa partai ini,
yakni Partai Allah menurut istilah wahyunya, se-
mata-mata sekelompok pemberi nasihat dan pem-
beri berita gembira, yang memberi nasihat kepada
manusia di masjid-masjid, dan menyeru mereka
unhrk mengikuti mazhab dan aliran mereka dengan
khutbah-khutbah dan ceramahceramah saja- Tidak!
Tidak demikian. Akan tetapi, ia adalah partai (kum-
pulan manusia) yang diwujudkan Allah untuk
membawa panji-panji kebenaran dan keadilan de
ngan tangannya. Kemudian memberantas kezalim-
an dan kerusakan serta tindakan-tindakan terkufuk
lainnya di bumi. Lalu, melenyapkan tuhan-tuhan
palsu yang congkak dan menyombongkan diri di
muka bumi secara tidak bena6 dan mengangkat diri
mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah.

Sebaliknya, partai ini menegaliJ<an sistem hukum
dan pembangunan yang saleh yang dapat me-
naungi orang yang tinggl kadudukannya maupun
yang rendah, yang kaya dan yang miskin. Makna
ini telah diisyaratkan oleh Allah dalam banyak ayat
di dalam Al-Qur'al yang bijaksana,

"Perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah dan
supaya agama itu semata-mata untuk Allah." (aI-
Anfaal:39)

'Jikn lmmu (uti knum muslimin) tidak mel"alcsanakan

aPayang telah diperintahknnAllnh itu, niscaya almn
terjadi lekncauan di mukn bumi dan kerusalan yang
b e s ar. " (aI- Anfaal: 7 3)

' Dialnh yang teln h mcngutus Rnsul-Ny a (dengan mzm-

baua) petunjuk (Al-Qtian) dan agama yang benar
untuk dimm.angknn-Nya atns segal"a agamn, walnupun
rrang-orang musyrik tidak menyulaf. " (at{buba}r:
33)

Dari semua ini, menurut al-Maududi, jelaslah
bahwa partai ini harus memiliki kekuasaan untuk
mengah;r urusan dan mengendalikan pemerintah-
an. Sebab; sistem pembangunan masyarakatyang
amburadul itu karena didasarkan pada kaidah-
kaidah permusuhan dan kerusakan di muka bumi.
Tidak mungkin dapat ditegakkan peraturan dan
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pemerintahanyang saleh dan mendatangkan buah
setiap waktu, kecuali setelah dilepaskannya kendali
pemerintahan dan kekuasaan dari tangan thaghut-
thaghutyang merusak. l-alu, digantikan oleh orang-
orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir,
yang tidak menyombongkan diri dan tidak meng-
inginkan kerusakan di muka bumi.

Apalagi, partai yang hendak mengadakan per-
baikan dunia dan penyebaran kebaikan dan ke-
utamaan di seluruh penjuru dunia itu tidak dapat
konsisten pada progr:amnya, tidak dapat berpegang
pada manhajnya, dan tidak dapat berbuat sesuai
dengan citacitanya selama sistem hukumnya di-
dasarkan pada asas lain, dan minhajnya bukan
minhaj Islarn Karena, partai yang beriman kepada
dasar dan sistem kehidupan dan hukum yang
khusus (Islam) tidak mungkin hidup dengan ber-
pegang pada mabda:nya dan bertindak sesuai
dengan tuntutan mabda"prinsip' itu di bawah
naungan hukum yang didasarkan pada prinsip
prinsip dan tujuan-tujuan yang tidak diimaninya.

Pasalnya, orang yang beriman kepada prinsip
prinsip komunisme, apabila hendak hidup di
Britania atau Jerman, dengan berpegang pada
prinsipprinsip ihr, dan hidup menjalankan sistem-
nya, tenhr tidak akan bertahan lama- Karen4 sistem
kapitalisme dan nazisme6 yutrg berkuasa di sana,
tidak akan menolerirnya. Demikian pula, jika
seorang muslim hendak menjalankan kehidupan
dengan bernaung di bawah sistem hukum yang
bertentangan dengan prinsipprinsip IslamT yang
abadi. Padahal, ia ingin tetap berpegang pada
prinsipprinsip Islam, dan menempuh kehidupan
sehari-harinya sesuai dengan prinsipprinsip Islam
tersebut. Maka, tentu ia tidak akan dapat melak-
sanakannya.

IGrena undang-undang yang berlaku di sihr ada-

lah batil. Sistem perpajakan yang dipungutnya ia
yakini sebagai perampasan terhadap harta masya-
rakat Hukum yang berlaku sebagai penyimpangan
dari kebenaran dan keadilan. Undang-undang me
rupakan sumber kerusakan di muka bumi. Sistem
pendidikannya sangat buruk dan dapat meng-
hancurkan umat Semua inilah yang berlaku pada

lingkungannya, keluarganya, dan anak-anaknya,
yang tidak mungkin lepas dari ikatan-ikatannya.
Juga tidak mungkin menyelamatkan dirinya dan

keluarganya dari pengaruh sistem nonislami.
Orang yang percaya pada suatu akidah dan

nizham-individu maupun kolektif-yang karena
karakter akidah dan keimanannya, ia harus ber-
usaha menghapuskan peraturan-peraturan yang
tidak sesuai dengan ideologinya. Sebaliknya, ia
harus mencurahlan kemampuannya untuk men-
jalankan peraturan hukum yang bertumpu pada
ideologi yang diimani dan diyakininya dapat mem-
bawa kebahagiaan bagi manusia. Karena tidak
mudah baginya melaksanakan tuntutan akidahnya
dan menempuh minhnjnyakeanali dengan cara ini.
Apabila Anda melihat seseorang yang tidak ber-
usaha mencapai tujuan hidupnya, atau melupakan
kewajibannya, maka ketahuilah bahwa pengakuan-
nya itu dusta, dan iman belum masuk ke dalam
hatinya. Makna ini telah disinyalir dalam Al-Qur'an,

"S emoga Allah memaaJknnmu. Mmgapa knmu mem-
bni izin l"podo merekn (untuk tidak pugi berperang),
sebelum jelas bagimu urang-urang I ang benar (dalam
luuprannya) dan sebelum knmu ketahui orang-orang
yang berdusta? Orang-orang yang beriman knpada
Allah dan hari lcemudian, tidak akan meminta i<in
lup adnmu untuk (tidnk ikut) bery ihnn dengan hnrtn dnn
diri mereka. Allnh mengetahui orang-orang yang ber-
talrua. Sesungguhnya yang almn mzminta iain kepadn-
mu, ltanyalnh rrang-nrang yang tidak beriman lcepada

Allah dan hari kemudian. Hati mereka ragu-ragu.
Karena itu, mereka selalu bimbang dalam knagu-
raguanny a. " (at-Taubah z 43 - 4 5)

Adakah kesaksian yang lebih jujur dan argu-
mentasi yang lebih jitu daripada kesaksian dan
argumentasiAl-Qur'an? Maka dalam beberapa ayat
dari surah Bara'ah (at-Taubah) ini Al-Qur'anul-
Karim menandaskan bahwa orang yang tidak mau
memenuhi panggilan jihad, dan tidak mau berjihad
dengan hartanya dan dirinya untuk menegakkan
kalimatAllah dan menegakkan agama yang diri-
dhai-Nya, dan memberlakukan hukum yang di.
bangun di atas kaidah-kaidatrnya, maka ia termasuk
orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari
akhir. Hatinya ragu-ragu, dan mereka selalu bim-
bang dalam keragu-raguannya.

***

6 Pembahasan ini ditulis pada tahun 1938 ketika Nazi sedang berkuasa di Jerman.
7 Setiap sistem hukum dan pemerintahan yang tidak memurnikan ubudiah kepada Allah dengan menekan syariat Allah bagi semua

aspek kehidupan, maka hukum ini bertentangan dengan Islam.
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Al-Maududi berkata, "Kiranya telah jelas apa

yang kami kemukakan tadi bahwa sasaran jihad

dalam Islam adalah menghapuskan peraturan-per-

aturan yang bertentangan dengan prinsipprinsip
Islam. Juga menegakkan pemerintahan yang di-

dasarkan pada kaidah-kaidah Islam sebagai gantinya.

Ini merupakan sesuatu yang penting. Inilah
pentingnya revolusi Islam yang bersifat umum, dan

menyeluruh, tidak terbatas pada daerah tertenfu
saja. Islam menghendaki revolusi yang menyeluruh
ini ke seluruh penjuru dunia. Inilah tujuannya yang

sangat tinggi dan citacita yang hendak dicapainya.

Tidak ada perkenan bagi kaum muslimin atau

anggota'partai Islam' untuk tidak bercita-cita me-

lakukan revolusi tersebut, untuk tidak berusaha
melakukan revolusi ke seluruh penjuru dunia- IGrena
revolusi Islam itu adalah untuk kebahagiaan se-

luruh manusia, tidak terbatas pada golongan atau

bangsa tertenhr saja. Karena kebenaran itu tidak
dibatasi oleh letak geografis. Kebenaran tidak mau

dibatasi dengan batasbatas sempityang dibuat oleh
para atrli geografi dengan istilah-istilahnya.

Kebenaran menantang akal manusia yang bersih
dan mengatakan kepadanya sambil menuntut hak-

nya, "Mengapakah Anda mengatakan bahwa ke-
puhrsan si fulan itu benar pada segi ini, dari gunung

itu atau dari sungai ini misalnya kemudian Anda
mengatakan salah pada kasus yang sama setelah

kita melewati gunung dan sungai itu beberapa hasta
jauhnya?" Kebenaran adalah kebenaran dalam semua

keadaan dan di semua tempat. Apakah pengaruh
gunung dan sungai dalam mengubah hakikat mak-

nawiahnya? Kebenaran itu naungannya rimbun, ke
baikannya umum dan menyeluruh, tidak khusus
untuk suatu lingkungan atau suatu daerah tertentu
saja.

Karena itu, di mana saja manusia menjumpai
kebenaran, maka ia berkewajiban untuk mengeta-

huinya, berpegang padany4 dan membelanya Apa-

bila musibah kemanusiaan menimpa anak-anak

manusia yang tertindas, maka adil rasanya dan ter-

masuk prinsipnya, kalau orang-oiang yang mem-

bawa panji.panji kebenaran ihr memenuhi panggil-

an kemanusiaan untuk membela mereka meng-

hadapi musuh-musuh mereka yang zalim. Juga
berusaha merebut kembali hak-hak kaum tertindas

yang telah dirampas oleh para thaghut secara
aniaya. Hal ini diungkapkan oleh bahasawahyu,

Mmgap a knmu tidnk mau b rp nang di j alnn Allnh dnn

(munbek) lrang-nrang yng bmah baik kki- kki, wanitn-

wanita m.aupun annk-anak yang semuanya berdoa, 'Ya

Tuh.an lami, keluarlanlah l<nmi dnri negai ini (Meknh)

y ang zalim pendudakny a."' (an-Nisaa-: 75)

lagi pula, unsur-unsur manusia dan hubungan
kemanusiaan-dengan pengaruh tradisi suku dan
bangsa, dan berbagai keinginan yang berbeda-

beda-kadang-kadang ada kecocokan dan kese-

suaian antarbagiannya. Adakalanya sulit bagi pe
merintah setempat menjalankan prinsipprinsip dan

program-prograrnnya apabila wilayah-wilayah yang

berdekatan dengannya tidak mencocoki prinsip
prinsip dan programnya, dan tidak suka menjalan-
kan minhainya.s

Oleh karena itu, wajib bagi golongan muslim,
demi menjaga keberadaannya dan melaksanakan
perbaikan yang diinginkan, untuk tidak merasa
puas dengan diberlakukannya afuran dan hukum
Islam di suatu wilayah tertentu saja. Bahkan, di
antzra kewajiban yang tidak dapat dihindarinya
dalam kondisi bagaimanapun, ialah ia tidak boleh
menyimpan tenaga unhrk mengembangkan keber-

lakuan tatanan Islam ini ke wilayah manapun di
seluruh penjuru dunia. Yaihr, partai atau golongan

Islam terus berusaha.
Pada sahr sisi, melakukan sosialisasifikrahislami

dan menyebarluaskan pandangan-pandangannya
yang sempurna ke seluruh penjuru bumi. Juga
menyeru semua warga-meskipun berbeda-beda
tanah air, suku bangsa, dan kelasnya-untuk me-

nerima dalavah ini, dan memehtk minhniYans men-
jamin kebahagiaan dunia dan akhiratbagi mereka

Sedangkan, pada sisi lain, menyingsingkan lengan

baju melawan tatanan-tatanan zalim yang ber-

tentangan dengan prinsipprinsip kebenaran dan

keadilan, dengan menggunakan kekuatan, apabila

mampu melakukannya dan persiapan tersedia.

Kemudian menggantinya dengan tatanan yang adil,
yang didasarkan pada kaidah-kaidah Islam dan
prinsipprinsipnyayang abadi dan tak pernah lapuk
sepanjang masa.

Inilah langkah yang ditempuhnya dan minhaj

8 Khususnya apabiia prinsipprinsip dan program-program ini adalah prinsipprinsip Islam dan program-programnya unh.rk melepaskan kekuasaan

dari semua penguasa dan mengembalikannya kepada Al1ah. Oleh karena itu, untuk menghadapinya, bersatulah semua organisasi, pemerintahan,

dan militer yang'ditegakkan atas dasar penyembahan manusia kepada sesama manusia. . . suatu kaidah yang dipegang oleh semua hukum dan afuran

buatan manusia.
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yang dibangun oleh Nabi saw. dan orang-orang
yang datang sesudahnya serta mengikuti jejak lang-

kahnya seperti Ktrulafaur Rasyrdin, yang memulai
langkahnya ini di negara-negara Arab. Kemudian
matahari Islam pun memancarkan sinarnya ke
semua penjuru dan menundukkan mereka kepada
hukum Islam dan memasukkannyake bawah per-

lindungan pemerintahan Islam yang baru.
Kemudian Nabi saw. menyeru raja-raja dan

penguasa-penguasa di berbagai negara di dunia
untuk memeluk agama yang benar dan tunduk ke
padaperintahAllah. Maka orang{rangyang meng-
imani dakwah ini bergabung menjadi satu di bawah
pemerintahan Islam dan menjadi warganya. Se-

dangkan, orzrrg{rang yang tidak mau menerirna
dakwahnya dengan baik, maka mereka diperangi.

Ketika Abu Bakar r.a. menjadi khalifah, se-

peninggal Rasulullah, ia menghadapi dua kerajaan
besar yang berdekatan dengan wilayah Islam; yaitu
Romawi dan Persia, yang kesombongan, kezalim-
an, dan kedurhakaannya di muka bumi sudah
sangat populer. Ekspansi yang dimulai Abu Bakar
r.a. ini mencapai fujuannya pada masa al-Faruq
(Umar ibnul-Khaththab) r.a. yang mendapatkan
karunia besar di dalam membangun sendi-sendi
pemerintahan Islam pertama. Sehingga, naungarF
nya yang rimbun meliputi semua wilayah ibr." e

Demikian kutipan dari hdisan Sayyid Abul Ala al-

Maududi.

llari Perang Badar Sebagai Yaumul Furqaam
Berdasarkan penjelasan tentang tabiat agama ini

dan hakikatnya, tabiat jihad dan nilainya, dan
manhaj dinul-Islam dan gerak langkahnya dalam
jihad dan tahapan-tahapannya, maka kita dapat
memberikan penilaian terhadap Perang Badar Kubra
yang harinya itu dikatakan oleh Allah sebagai
Yaumul Fur qaan \ari pembeda antara kebenaran
dan kebatilan'. Dengan itu pula kita dapat mengenal
surah al-Anfaal yang furun pada waktu Perang
Badar ini, secara garis besar.

Perang Badar Kubra ini bukanlah gerakan jihad

Islam yang pertama, sebagaimana telah kami te

rangkan sebelumnya. Sebelumnya telah dikirimkan
beberapa kali pasukan perang, namun tidak sampai

terjadi perang kecuali satu kali saja, yaitu pasukan

Abdullah bin Jahsy, pada awal bulan keenam belas
setelah hijrah Rasulullah ke Madinah. Semuanya
sejalan dengan kaidah jihad dalam Islam, sebagai-

mana dibicaraka! di muka. Benar, semuanya di-
tujukan untuk menghadapi kaum Quraisy yang
telah mengusir Rasulullah dan kaum muslimin
yang terhormat. Kaum Quraisy tidak menjaga ke-
hormatan Baitullah yang dihormati pada zaman
jahiliah dan zaman Islam.

Akan tetapi, bukan ini titik tolakjihad Islam. Titik
tolak tolak jihad Islam adalah memproklamirkan
Islam untuk membebaskan manusia dari menyem-
bah kepada selain Allah, menetapkan uluhiyyah
Allah di muka bumi, memusnahkan thaghut-
thaghut (atau kethaghutan) yang memperbudak
manusia, dan membebaskan manusia dari me-
nyembah sesamanya kepada menyembah Allah
saja. Sedangkan, kaum Quraisy adalah thaghut
yang langsung menghalangi manusia di i:azvah
Arab untukberibadah kepadaAllah saja dan masuk
ke bawah kekuasaan-Nya saja.

Oleh karena ihr, Islam harus melawan thaghut
ini, sesuai dengan program umumnya. Dalam
wakhr yang sama untuk membela kaum muslimin
dari kezaliman dan penganiayaan. Juga untuk me
lindungi negara Islam Madinah dari serangan
musuh. Akan tetapi, meskipun terdapat sebab-

sebab lokal seperti ini, harus selalu kita ingat-dan
jangan sampai kitalupakan-tabiat agama Islam ini
sendiri beserta konsekuensinya. Yaitu, tidak mem-
biarkan thaghut merampas kekuasaan Allah di
muka bumi ini dan memperbudak manusia meng-
akui uluhiyyahnya dan dan mengikuti syariabrya
dalam kondisi apa pun.

Peristiwa-peristiwa dalam Perang Badar Kubra
kami paparkan secara global sebelum memaparkan
surah al-Anfaal yang diturunkan pada waktu itu.
Tujuannya untuk menghidupkan nuansa diturun-
kannya surah itu. Sehingga, dapat kita ketahui
tujuan nash-nashnya Juga diketahui realitasnya di
dalam menghadapi peristiwa-peristiwa itu dalam
sahr sisi, dan pengarahannya terhadap peristiwa-

I Pembebasan-pembebasan wilayah yang sudah dimulai oleh Rasulullah dan dilanjutkan oleh dua orang Kttulafaur Rasyidin sepeninggal beliau

itu bukankehrlaran semangatimperiumyangberkuasa di duniapadamasaitu sebagaimana anggapan sebagian orientalis dan orangyang terpengaruh

olehnya. Agama yang dibawa Nabi saw. untuk mengubah realitas dunia dan pandangan-pandangannya ini sama sekali tidak ingin mengadopsi penyakit

dan pandangan yang berkembang di muka bumi waktu itu. Rasulu[ah sama sekali tidak mempermainlkan hakikat agama ini dengan terhrlari penyakit

bangsa lain.



Lanjutan Juz lX: krmulaan al-Anfaal (122) Tafsir Fi Zhilalil-Qar'an V

peristiwa itu pada sisi lain.
Hal itu karena nash-nash Al-Qur'an tidak dapat

diketahui hakikatnya yang sebenarnya hanya de
ngan melihat pengertiannya menurut bahasa. Akan
tetapi, yang pertam a-tamaharus diketahui adalah
kehidupan dengan nuansa sejarah gerakannya,

dalam realitas positifrrya, dan hubungannya dengan
realitas wahyu. Hal ifu, meskipun jangkauannya

lebih jauh dan lebih kekal pengaruhnya daripada
realitas sejarah yang dihadapi, hanya dapat diketa-
hui jauh jangkauannya di bawah sinar realitas sejarah.

Kemudian ada isyarat-isyarat dan pesan-pesan-

nya yang abadi dan efeknya yang terus-menerus,
bagi orangorang yang bergerak dengan agama ini.

Juga melakukan seperti apayang dilakukan orang-
oftmg y:mg menjadi sasaran htrunnya nash-nash ini
kali pertama. Yakni, dalam menghadapi situasi dan

kondisi seperti yang dihadapi mereka waktu itu.
Rahasia-rahasiaAl-Qur'an ini tidak akan tersingkap
bagi orang-orangyang dudukduduk saja. Mereka
yang mempelajari nash-nash Al-Qur'an menurut
petunjuk dan penjelasan bahasanya saja. Se-

dangkan, mereka hanya duduk-duduk... tidak
bergerak....

Ibnu Ishaql0 berkata, "Kemudian Rasulullah
mendengar bahwa Abu Suffan bin Harb pulang dari
Syam bersama rombongan besar orang Quraisy,
dengan membawa harta dan perniagaan kaum
Quraisy. Mereka terdiri dari tiga atau empat puluh

orang."
Ibnu Ishaq mengatakan bahwa telah diceritakan

kepadanya oleh Muhammad bin Muslim azZuhi,
Ashim bin Umar bin Qatadah, Abdullah bin Abu
Bakar,Yazid bin Ruman, dariUrwah ibnuzZubek,
dan diceritakan oleh ulama-ulama yang lain dari
Ibnu Abbas r.a.. Masing-masing menceritakan ke
padanya sebagian hadits. Kemudian hadits-hadits
mereka itu ia himpun dalam kisah Perang Badar ini.

Mereka berkata, "Ketika Rasulullah mendengar
Abu Sufyan bin Harb pulang dari Syam, beliau
mengutus kaum muslimin untuk menghadapi

-"r"k" seraya bersabda, 'Ini adahh kafilah kaum

Quraisy dengan membawa harta kekayaan. Maka,
keluarlah kalian kepadanya. Mudah-mudahan Allah
memberikannya kepada kalian sebagai rampasan
perang!' Maka, orang-orang pun berdatangan
kepadanya. Sebagian mereka ada yang merasa

ringan, dan sebagian lagi merasa keberatan. IGrena
mereka tidak mengira bahwa Rasulullah akan
melancarkan perang. (Di dalam kndulMa'anddan
Imtinaa'ul Asmaa'disebutkan bahwa Rasulullah
memerintahkan orang yang membawa kendaraan
supaya bangkit, dan tidak perlu menaruh perhatian
yang besar kepadaUya).

Ibnul Qayyim berkata, Jumlah kaum muslimin
yang turut serta dalam Perang Badar tiga rahrs
lebih beberapa puluh orang. Yaitu, dari kalangan
Muhajirin berjumlah 86 orang, dari suku Aus 61

orang, dan dari suku Khazral170 orang. Jumlah
suku Aus lebih sedikit dibanding suku Khazraj,
meskipun mereka lebih hebat, lebih kuat, dan lebih
tabah dalam menghadapi musuh. Karena, rumah-
rumah mereka berada di bagian atas Madinah. ,

Maka datanglah orangorang dengan mendadak
untuk ikut perang. I-antas, Nabi bersabda, Jangan
mengikuti kami kecuali orang yang kendaraannya
sudah siap. [alu, orang{rang yang kendaraannya
berada di bagian atas Madinah meminta izin kepada

beliau untuk mengambil kendaraan mereka Tetapi,

beliau tidak mengizinkan. Memang sebenarnya
mereka tidak berniat untuk menghadapi musuh,
dan tidak bersiap siaga. Akan tetapi, Allah memper-
temukan mereka dengan musuh mereka tanpa
perjanjian lebih dulu.

Ketika sudah dekat Hijaz, Abu Sufuan men-
dengar berita. Iabertanya kepada orangorang lewat
yang dijumpainya, karena takut keamanan harta
yang dibawa oleh'kafilahnya. Sehingga, ia men-
dapatkan informasi dari orang-orang yang lewat
bahwa Muhammad telah mengirim sahabat-

sahabatnya unfuk memburunya dan kafilahnya,
maka berhati-hatilah. lalu, Abu Suffan menguhts
Dhamdham bin Amr at-Ghifuri ke Mekah. Ia me
nyuruhnya mendatangi orangorang Quraisy supaya

menyelamatkan harta mereka. Juga menginfor-
masikan kepada mereka bahwa Muhammad telah
mengirim sahabat-sahabatnya unhrk menghadang
kafilahAbu Sufan. Mak4 Dhamdham segerapergi
ke Mekah."'

N-Maqraiberkata di dalam Imtinna'ul '4smaa',
"Orang-orang Mekah tidak memperhatikan se
hingga Dhamdham berkata, Wahai segenap orang

Quraisy, wahai keluarga Luai bin Ghalib! Al-
lathimah (yakni kafilah yang membawa we-

10 Ibnu Katsirberpegang pada riwayat Ibnu Ishaq mengenai peperangan ini di dalam kitabnyaAl-Bidaayahwan-Nihaayah dan al-Maqrizi tidak

menyeleksi riwayat ini di dalam kitab Imtinaa'ulAsmaa'. Demikian pula Imam Ibnul Qayyim ai-Jauziah. Ia meriwayatkannya secara ringkas di dalam

Zaadul Ma'aad, dan Imam Ibnu Hazm dalarn Jawaami'us Siirah. Karni mengambil dari semuanya.
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wangian dan pakaian, dan tidak membawa bahan
makanan) telah dihadang oleh Muhammad dan
sahabat-sahabatnya. Karena itu, tolonglah, tolong-
lah! Demi Allah, saya lihat Muhammad dan sahabat-
nya belum sampai mengejar rombongan ifu ! Akan
tetapi, sudah menahan rombongan yang paling
dekat, merobek bajunya, dan memutar kend araa;n-

nya.'
Maka, orang{rang Quraisy tidak dapat mengen-

dalikan urusamya lagi. Mereka lari ke sana ke mari.
Mereka mengatur persiapan selama tiga hari, dan
ada yang mengatakan dua hari, dan yang kuat
membantu yang lemah. Maka, berdirilah Suhail bin
Amr' Zarn'ah ibnul-Aswad, Tha'imah bin Adi,
Hanzhalah bin Abu Sufyan, dan Amr bin Abu
Sufoan, lalu mereka menyeru manusia untuk ke
luar. Suhail berkata, \Mahai keluarga Ghalib!Apa-
kah kdlian akan membiarkan Muhammad dan
orzmg{rang yang murtad (yakni kaum muslimin)
dari Yatsrib mengambil kendaraan dan harta benda
kalian?! Barangsiapa yang menginginkan harta,
maka inilah harta! Dan, barangsiapa yang meng-
inginkan kekuatan, maka inilah kekuatan!'

Maka, Umayyah bin Abi Shalt memujinya de-
ngan mengucapkan beberapa bait syair. Naufal bin
Mu'awiyah ad-Daili mendatangi orangorang Quraisy
yang kuat, dan dianjurkannya agar memberikan
nafl<ah dan kendaraan khusus kepada orang yang
mau keluar berperang. Maka, Abdullah bin Abi
Rablah berkata'Inilah lima ratus dinar, gunakanlah
untuk apa yang sekiranya Anda pandang tepat.'
Diterimanya pula dari Huwaithib bn AbdulUzza
dua ratus dan tiga ratus dinar untuk biaya per-
lengkapan persenjataan dan kendaraan. Tha'imah
bin Adi membawa dua puluh ekor unta, dan ke-
luarga yang ditinggalkan pun diberi bantuan. Tidak
seorang pun dari suku Quraisy yang tertinggal
melainkan ia mengirim uhrsan sebagai gantinya.

Mereka mendatangi Abu lahab. Tetapi, Abu
Lahab tidak mau keluar dan tidak mengirim utusan.
Adayang mengatakan bahwa ia r4engutus al-Ashi
Ibnu Hisyam ibnul-Mughirah yang punya utang
kepadanya- [alu, dia berkata,'Keluarlah dan piutang-
ku kepadamu itu kuberikan kepadamu (kubebas
kan).' [alu, al-Ashi Ibnu Hisyam keluar. Sementara
ihr, Addas membiarkan Syaibah, Utbah bin Rabfah,
dan al-Ash bin Munabbih ibnul-Hajjaj.

(Addas ini adalah pemuda Nasrani yang dulu
dikirim Utbah dan Syaibah, dua orang anak Rabi'ah,
unfuk membawa setandan anggur kepada Rasu-
lullah ketika beliau hijrah ke Thaif. Tetapi, ditolak

oleh penduduk Thaif dengan penolakan yang buruk.
lantas, mereka menyuruh orangorang bodoh dan
anak-anak kecil supaya mengikuti beliau dan me-
lempari beliau dengan batu. Sehingga, kedua kaki
beliau yang mulia itu berdarah. lantas, beliau ber-
lindungke kebun Utbah dan Syaibah. Addas men-
dapatkan kesan khusus di dalam jiwanya meng-
hadapi Rasulullah, lantas dia menunduk dan men-
cium tangan beliau).

Umayyah bin Khalaf tidak mau keluar. lalu, dia
didatangi oleh Uqbah bin Abi Mu'ith dan Abu Jahal,
lantas mereka mencekiknya. Kemudian Umayyah
berkata, Juallah untaku yang paling bagus di
lembah!'Ialu, mereka menjual untanya dengan
harga tiga ratus dirham, yang merupakan unta bani
Qusyair yang paling bagus. Kemudian menjadi
rampasan perang kaum muslimin. Tidak ada se-
orang pun dari mereka yang memaksa keluar al-
Harits binAmir.

Dhamdham bin Amr bermimpi bahwa lembah
Mekah dialiri darah dari bawah dan dari atas. Atikah
binti Abdul Muthalili juga bermimpi seperti itu
(yang menjadi peringatan bagi kaum Quraisy akan
terjadinya pembunuhan dan pertumpahan darah
pada setiap keluarga). Maka, para pemikir tidak
mau pergi. Kemudian sebagian mereka men-
datangi sebagian yang lain. Maka, orang yang
paling lambatmelakukan hal ini adalah al-Harits bin
Amir, Umayyah bin l,halaf, Utbah dan Syaibah bin
Rabi'ah, Hakim bin Hizam, Abul Bakhtari (Ibnu
Hisyarn), Alibin Umaiyah bin Khalaf, dan al-Ash bin
Munabbih. Sehingga dicela dengan keras oleh Abu
Jahal yang dibantu oleh Uqbah bin Abi Mu'ith, dan
an-Nadhar ibnul-Harits bin Kaldah sampai mereka
sepakat unfuk berangkat.

IGum Quraisy keluar dengan membawa budak-
budak dan tetabuhan. Mereka menyanyi pada tiap
tiap berhenti minum, dan menyembelih unta.
Jurnlah mereka 950 orang tentara. Mereka mem-
bawa lsrda 100 ekor dengan membawa baju besi, di
samping baju-baju besi pasukan pejalan kaki
(infanteri), dan membawa unta sebanyak 700 ekor.
Mereka ihr seperti yang disinyalir Allah di dalam
firman-Nya,

&t j'bj:J.L$'\t;rlWJ,5riSJ
'Janganlah kamu menjadi seperti orang-zrang lang
keluar dari lmmpungnya dengan rasa angkuh dan

4t3)1i6iffi er_rnlF,tJktlKst
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dflrgan fial$ud riy a kzpada nnnusia s erta mmghnkngi
(oring) dari jalm Allnlt. Dan (ilmu) Allnh.meliputi
ap a yang muekn lurj almn. " (al-Anfad: a7)

Dengan gagah perkasa dan penuh dendam,

mereka mendatangi Rasulullah dan para sahabat,

karena mereka ingin mengambil unta-unta mereka
Sebelumnya, mereka telah menangkap Amr ibnul-

Hadhrami beserta untanya (dalam pasukan

Abdullah bin Jahsr.Abu Sufyan datang dengan

untanya bersama tujuh puluh orang (menurut

riwayat lbnu Ishaq 30 orang), di antaranya terdapat

Makhramah bin Naufal dan Amr bin Ash. Maka,
jumlah unta mereka seluruhnya seribu ekor de-

ngan membawa barang-barang.
Ketika sudah dekat Madinah, mereka sangat

ketakutan. Mereka meminta Dhamdham dan orang-

orang yang hendak mengambil hartanya agar

memperlambat jalannya. Tbrnyata Abu SuIyan

sudah tiba di Badar bersarna rombongan dengan

perasaan takut diincar kaum muslimin. lalu, dia

membelokkan kendaraannya ke arah lautyang jauh

dari jalan Madinah. Dia tinggalkan Badar dan dia

cepatcepat frgt.
Orang-orang Quraisy yang datang dari Mekah

singgah di setiap tempat minum. Mereka memberi

makan kepada orang yang datang kepada mereka,

dan mereka sembelih unta. Qais bin Umru-ul Qais

datang kepada mereka dari rombongan Abu S;San,

dan memerintahkan mereka supaya kembali' Ke
mudian menginformasikan bahwa rombongan

merekatelah selamaL'Karena iht,' k tuttya Jangan-

lah kalian menjadikan diri kalian menjadi umpan
penyembelihan penduduk Yatsrib. Tidak ada yang

kalian perlukan sesudah itu. Kalian keluar hanya

untuk melindungi perdagangan dan harta kalian,

dan Allah sudah menyelamatkannya.'
Dia mengemukakan argumentasi-argumentasi-

nya kepada kaum Quraisy. Tetapi, mereka tetap

tidak mau kembali (dari Juhiah). Abu Jahal berkata
Tidak! Demi Allah! Kita tidak aka$ kembali pulang

sebelum datang ke Badar. Kita akan tinggal di sana

selama tiga harl IGta sembelih binatang. Kita makan-

makan. Kita minum khamar dan para budak kita

akan menyanyi untuk kita. Sehingga, bangsa Arab

akan senantiasa takut kepada kita....'

Qais kembali kepada Abu Suffan. Dia memberi-

tahukan bahwa pasukan Quraisy sedang melaku-

kan perialanan. Maka, Abu Sufoan berkata, Aduh
kaumku! Ini tentu perbuatan Amr bin Hisyam
(yakni Abu Jahal)! Ia tidak mau kembali pulang,

karena iayang menjadi kepala rombongan, lantas

berbuat semaunya sendiri. Tindakan semaunya

sendiri itu adalah tercela. Jika Muhammad dapat

mengalahkan rombongan itu, tenfu kita menjadi
hina."'

Ibnu Ishaq berkata, "Al-Akhnas bin Syuraiq bin
Amr bln \ryahb atsJ'saqafi , yang telah mengikat janji

setia dengan Bani Zahrah yang ada di Juhfah,
berkata, lMahai baniT-atrah. Allah telah menye-

lamatkan harta kamu, dan telah membebaskan
sahabatmu Maktramah bin Nauful. Sedangkan,

kalian pergi adalah unhrk melindunginya dan me-

lindungi hartanya. Maka, anggaplah aku penakut"

dan kembalilah kalian! Karena tidak ada perlunya

kalian keluar, sedang kalian tidak kehilangan apa-

apa, tidak sepertiyang dikatakan orang ini (yakni

AbuJahal).'
Kemudian mereka kembali. Maka, tidak ada

seorang pun dari bani Zahrah yang datang ke Badar.

Tidak ada satu pun marga Quraisy melainkan di'
tinggalkan orang, kecuali baniAdi bin Ka'ab, yang

tidak ada seorang pun dari merekayang keluar (me

nurut kitab Imtinna'ul Asman' bahwaThutmah bin
Adi membawa dua puluh orang kafilah, yang mereka

itu saling membanfu antara yang kuat dan yang

lemah dalam keluarga mereka). AntaraThalib bin
Abu Thalib, yang termasuk rombongan kaum itu,

dengan sebagian kaum terjadi pembicaraan. Iantas,
mereka berkata,'Demi Allah, kami sudah mengeta-

hui, wahai bani Hasyim. Meskipun Anda keluar
bersama kami, tetapi kecenderungan Anda adalah

kepada Muhammad.' KemudianThalib kembali ke

Mekah bersama orang-orang yang kembali'"
Ibnu Ishaq berkata, "Rasulullah keluar bersama

sahabatnya tanggal sekian bulan Ramadhan. Unta
sahabat-sahabat Rasulullah pada waktu itu ber-
jumlah tujuh puluh ekor, lantas mereka bergantian
menaikinya. Rasulullah bergantian dengan Ali bin
AbuThalib, Martsad binAbi Martsad al-Ghanawi

bergantian dengan teman-temannya unhrk seekor

unta, Hamzah bin Abdul Muthalib, Zaid bin
Haritsah, Abu Kabsyah dan Ansah (mantan budak
Rasulullah) bergantian naik seekor unta. Abu
Bakar, Umar, dan Abdur Rahman bin Auf ber-

gantian naik seekor unta."
Al-Maqrizi berkata dalam lrntinaa'ul Asmaa',

"Rasulullah berangkat. Sehingga, ketika sudah

dekat Badar, beliau mendapat informasi tentang
perjalanan kaum Quraisy. Kemudian beliau me-

minta pendapat orang banyak, maka Abu Bakar
memberikan usulan yang bagus. Kemudian Umar
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juga berkata yang bagus, lalu berkata, Iil'ahai
Rasulullah! Demi Allah, itu adalah kaum Quraisy
dan pembesar-pembesarnya. Demi Allah, mereka
tidak lagi menjadi hina setelah perkasa, dan tidak
lagi beriman setelah kafir. Demi Allah, tokohtokoh
mereka tidak akan mau masuk Islam. Mereka akan
memerangimu, dan mereka sudah mempersiapkan
persiapan-persiapannya untuk ifu .'

Kemudian al-Miqdad bin Amr berkata, Wahai
Rasulullah, laksanakanlah perintah Allah. Kami
akan selalu bersamamu. DemiAllah, kami tidak akan
berkata kepadamu sebagaimana yang dikatakan
bani Israel, 'Pergilah engkau bersama Tuhanmu,
lalu perangilah mereka, sedang kami duduk me-
nanti di sini.' Akan tetapi, pergilah engkau bersama
Tuhanmu, kami turut berperang bersamamu.
DemiAllah yang telah menguhrsmu dengan mem-
bawa kebenaran, seandainya engkau hendak mem-
bawa kami pergi ke Barkul-Ghamad (suatu tempat
di ujung Yaman), niscaya kami akan berangkal'

Ialu, Rasulullah memberikan jawaban yang baik
dan mendoakan kebaikan untuknya. Kemudian
beliau bersabda,'Sampaikanlah pendapatmu ke-
padaku, wahai orang banyak!' Yang beliau maksud-
kan adalah kaumAnshar. Karena, beliau menduga
bahwa mereka tidak akan mau membanfu kecuali
di dalam kota Madinah saja. Pasalnya, mereka dulu
mensyaratkan kepada beliau untuk melindungi
beliau sebagaimana mereka melindungi diri mereka
dan anak-anak mereka (yaitu yang telah ditetapkan
dalam bai'ah Aqabah kedua yang atas dasar bai'at
inilah Rasulullah berhijrah ke Madinah).

Maka, berdirilah Sa'ad bin Mu'adz r.a. seraya
berkata, Atas nama kaum Anshar, kami mem-
berikan jawaban, tampaknya engkau menghendaki
kami?' Beliau menjawab,'Benar.' Sa'ad berkata,
'Boleh jadi engkau keluar dari perintah yang telah
diwahyukan kepadamu pada yang lain (yakni, se
bagaimana tampak bahwa boleh jadi engkau keluar
untuk sesuafu, kemudian diwahyukan kepadamu
untuk yang lain. IGrena semula beliau keluar unhrk
menghadapi kafilah, kemudian datanglah orang-
orang yang hendak menyelamatkan hartanya ber-
sama pasukan Quraisy;.

Sesungguhnya kami telah beriman kepadamu,
kami membenarkanmu, dan kami bersaksi bahwa
apa yang engkau bawa adalah benar. Maka, kami
berikan janji untuk mendengar dan patuh kepada-
mu. Karena itu, laksanakanlah apa yang engkau
kehendaki, wahai Nabi Allah. Demi Allah yang
mengutusmu dengan membawa kebenaran. Se-

andainya engkau memerintahkan kami menyelami
lautan bersamamu, niscaya kami selami. Tidak
akan ada seorang pun yang tertinggal di antara
kami. Sambunglah hubungan dengan orang yang
hendak engkau sambung, dan pufuskanlah orang
hendak engkau putuskan. Ambillah harta kami
sekehendakmu, dan apa yang engkau ambil dari
harta kami lebih kami sukai daripada apa yang
engkau tinggalkan. Demi Allah yang diriku di
tangan-Nya, tidaklah engkau menempuh jalan ini,
tidak kami ketahui, dan tidaklah kami benci ber-
temu musuh besok. Sesungguhnya kami akan
sabar dalam peperangan, siap berhadapan dengan
musuh. Mudah-mudahan Allah memperlihatkan
kepadamu sesuatu yang menyenangkan hatimu
dari kami.'

Dalam sahr riwayatdisebutkan bahwaSa'ad bin
Mu' adz berkata,'Sesungguhnya kami meninggal-
kan beberapa orang dari kaum kami yang tidak
kalah cintanya dan taatnya kepadamu daripada
kami. Tetapi, mereka mengira bahwa yang akan
kita hadapi itu hanyalfi kafilah dagang. Akan kami
buatkan tandu untukmu, dan kami siapkan ken-
daraan. Kemudian akan kami hadapi musuh. Jika
Allah memberikan kemuliaan dan kemenangan
kepada kita terhadap musuh-musuh kita, maka hal
ihr sangatkami sukai. Dan jikayang lain yang terjadi
(yakni bukan kemenangan), maka engkau duduk
saja di atas kendaraanmu di belakang kami ...' Lalu,
Rasulullah memberikan jawaban yang baik seraya
bersabda, Atau, Allah menetapkan sesuatu yang
lebih baik dari itu, wahai Sa'ad.'

Setelah Sa'ad selesai mengutarakan usulannya,
Rasulullah bersabda,'Berangkatlah, mudah-mu-
dahan Allah memberi berkah! IGrena Ailah telah
menjanjikan kepadaku salah satu dari dua per-
untungan baik. Demi Allah, seakan-akan aku se-
dang melihat musuh-musuh itu bergelimpangan.'

Maka, tahulah kaum muslimin bahwa mereka
akan menghadapi peperangan, dan kaflah itu telah
lepas. Mereka mengharapkan kemenangan meng-
ingat sabda Nabi itu. Sejak hari itu Rasulullah
membuat tiga lembar bendera. Satu lembar dibawa
oleh Mush'ab bin Umair, dua lembar bendera hitam
yang satu dibawa oleh Ali, dan satunya lagi dibawa
oleh seorang lelakiAnshar (yaitu Sa'ad bin Mu'adz).
Beliau menghunus senjata, dan keluar dari Madi-
nah tanpa membawa bendera.

Rasulullah tiba di dekat Badar pada malam Jumat
tanggal tujuh belas Ramadhan. Kemudian beliau
mengutus Ah, azZubeir, Sa'ad bin Abi Waqqash,
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dan Bisbas bin Amr r.a. untuk mencari air. Beliau
menunjuk ke bukit kecil seraya bersabda, 'Saya

berharap kalian akan mendapatkan informasi di sisi
sumuryang ada di dekatbukit iht.' Lalu, mereka dapati

tempat minum pasukan Quraisy dan tempat minum
unta mereka adalah di sumur itu. Hal itu mengejut-
kan mereka. Di antara mereka terdapat seorang
lelaki impoten. Ia datang kepada kaum Quraisy
seraya berkata, 'Hai bani Ghalib! Inilah pufa Abu
Kabsyah (yakni Nabi saw.) dan sahabat-sahabatnya.

Mereka telah menguasai tempat minummu!'
Pasukan Quraisy menjadi gaduh. Mereka tidak

suka hal itu (tempat minumnya dikuasai kaum
muslimin), dan langit pun menurunkan hujan. Pada

malam ihr Abu Yasar, budak Llbaidah bin Sa'ad ibnul
Ash, Aslam, budak Munabbih ibnul-Haiiaj, dan Abu
Rafi', budak Umayyah bin Ktralaf, dibawa meng-
hadap kepada Nabi yang sedang shalat. Kemudian
*"t"k" berkata, 'Kami adalah orang-orang yang

memberi minum kaum Quraisy Mereka mengutus
kami unfuk mengambil air buat mereka.' Maka,
orang{rang pun membenci mereka setelah tahu
informasi mereka itu, lantas memukuli mereka.
Kemudian mereka berkata, 'Kami ini oraqgorang-
nya Abu SuIyan, dan kami termasuk rombongan-
nya.' Kemudian mereka berhenti.

[alu, Rasulullah memberi salam, lantas ber-
sabda Jika mereka percaya kepadamu, maka kamu
telah memukul mereka. Dan, jika mereka tidak
percaya kepadamu, maka kamu telah melepaskan

mereka.' Kemudian Rasulullah bertanya kepada

mereka. lantas mereka memberikan informasi
bahwa kaum Quraisy sudah berada di belakang
bukit ini. Dalam sehari mereka telah menyembelih
sepuluh ekor unta, dan sehari lagi sembilan ekor.

Mereka memberitahukan kepada beliau tentang
orang-orang yang keluar dari Mekah. [alu, Nabi
bersabda, Jumlah mereka ihr antara sembilan ratus

sampai seribu orang.'Beliau bersabda lagi, 'Kota
Mekah kini telah mengeluarkan orangorang inti-
nya kepada kalian.'

Rasulullah bermusyawarah mengenai pos mereka.

talu, al-Habbab ibnul-Mundzir ibnul-Jamuh ber-

kata, 'Kita pergi ke tempat yang dekat sumur kaum
ihr saja. Saya tahu kondisinya. Di sana ada sumur hra

fang tidak diketahui siapa yang menggalinya. Sumur

itu terkenal tawar airnya dan banyak. Kemudian
kita buat telaga di atasnya. Kita dapat melemparkan
bejana ke dalamnya unhrk minum dan untuk
perslapan perang. lalu, kita rusaldran sumur-sumur
yang lain.' Rasulullah bersabda, Wahai Habbab,

engkau telah mengemukakan pendapatmu.'
(Dalam riwayat Ibnu Hisyam dari Ibnu Ishaq

bahwa al-Habbab ibnul-Mund zk berkata, Wahai
Rasulullah, apakah tempat ini merupakan tempat
yang telah ditetapkan Allah untukmu, yang kita
tidak boleh maju atau mundur darinya? Ataukah, ini
hanya pendapat pribadimu sebagai siasat perang?'

Rasulullah menjawab,'Pendapat pribadi sebagai
siasat perang.' Al-Habbab berkata, Wahai Rasu-

lullah, tempat ini saya rasa tidak cocok.' Kemudian
dia menunjuk tempat sebagaimana disebutkan di
muka).

Kemudian Rasulullah bangkil lalu turun di dekat
sumur itu di Badar. Beliau bermalam di situ, dan
shalat dengan menghadap ke arah batang pohon
setelah dipotong. Malam itu adalah malamJumat
tanggal tujuh belas Ramadhan, dan beliau lakukan
apa yang diusulkan oleh al-Habbab. I-alu, Allah
menurunkan hujan dari langit kepada kaum mus-
limin. Namun, tidak sampai menghalangi mereka
untuk melakukan perjalanan. Sebaliknya, hujan itu
menimpa kaum Quraisy yang membuat mereka
tidak dapat melakukan perjalanan. Di antara mereka
terdapat bukit pasiryang tinggi. Turunnya hujan ini
merupakan nikmat dan kekuatan bagi kaum muk-
minin. Namun, merupakan bencana dan siksaan
bagi kaum musyrikin.

Pada malam itu kaum muslim ditimpa rasa kan-
tuk, lalu mereka tidur. Sehingga, di antara mereka
ada yang dagunyp merunduk ke dadanya dengan
tanpa terasa sehingga iaterguling ke samping. Dan,
pada malam itu Rifu'ah bin Rafi' bin Malik bermimpi
basah,lantas dia mandi pada akhir malam. Rasu-

lullah mengutus Ammar bin Yasir r.a. dan Abdullah
bin Mas'ud r.a. berkeliling untuk melihat orang-
orang Quraisy. Setelah itu keduanya kembali dan
melaporkan kepada Rasulullah bahwa orangorang
itu ketakutan, sedang air hujan masih tercurah atas

mereka.
Ketika sampai di sumur ihr, Rasulullah dibuat-

kantenda daripelepah. Sa'ad bin Mu'adzberdiri di
depan pinhrnya dengan menghunus pedang. Rasu-

lullah berjalan ke tempat-tempat akan jatuhnya

musuh. Beliau menunjukkan kepadapara sahabat
tempat-tempat robohnya tokoh-tokoh kafir satu per

satu. Beliau bersabda, 'Ini tempat robohnya si
Fulan, dan ini tempat robohnya si Fulan.'Tidak
seorang pun dari tokoh Quraisy ihr yang tidak di-

sebutkan tempat robohnya oleh Rasulullah. Beliau
meluruskan barisan, lalu kembali ke tenda bersama
Abu Bakar."
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Ibnu Ishaq berkata, "Pasukan Quraisy telah
berangkat hingga pagi. Ketika Rasulullah melihat
mereka, maka beliau melihat dari atas bukit ke
lembah,lalu berdoa, YaAllah, ini adalah pasukan

Quraisy. Mereka datang dengan kecongkakan dan

kesombongannya menentang-Mu dan mendusta-
kan Rasul-Mu. Ya Allah, hanya pertolongan-Mu
yang Engkau janjikan kepada kami yang kami
harapkan. Ya Allah, belokkanlah mereka hingga
besok.' Rasulullah melihat Utbah bin Rabi'ah di
antara kaum ihr dengan menaiki unta merah, lalu
beliau bersabda, Jika ada kebaikan pada kaum itu,
maka kebaikan itu terdapat pada pemilik unta
merah itu. Jika mereka mau mematuhinya, niscaya
mereka akan mendapatkan pefunjuk.'

tftufaf bin Aima' bin Ruhdhah al-Ghifari (atau

ayahnya., Aima' bin Ruhdhah al-Ghitari) mengutus
salah sborang anaknya kepada kaum Quraisy de
ngan membawa beberapa sembelihan unfuk mereka
ketika mereka melewatinya. Si anak itu berkata,
Jika kalian menginginkan bantuan senjata dan
personalia kepada kami, maka akan kami lakukan.'
Lalu, mereka mengirim ufusan bersama anaknya
seraya mengatakan, 'Anda telah menyambung ke
keluargaan, dan telah menunaikan kewajiban Anda
Sungguh, seandainya kita memerangi manusia,
maka kita tidak akan lemah sedikit pun. Dan, jika
kita berperang melawan Allah, sebagaiman a kata
Muhammad, maka tidak ada seorang pun yang
mampu melawan Allah.'

Setelah orang-orang turun, segolongan kaum
Quraisy datang ke telaga Rasulullah. Di antara
mereka terdapat Hakim bin Hizam. Kemudian
Rasulullah bersabda,'Bia*anlah mereka!' Maka,
tidak ada seorang pun dari mereka yang minum
pada hari itu melainkan dibunuh, kecuali Hakim bin
Hbam, bahwa ia tidak dibunuh. Setelah itu Hakim
masuk Islam dengan baik. Maka, apabila ber-
sumpah, ia mengucapkan, Tidak! Demi Allah yang
telatr menyelamatkan saya pada hari Perang Badar."'

Ibnu Ishaq mengatakan bahwa diceritakan ke
padanya oleh ayahnya, Ishaq bin Yasar dan lain-lain
ahli ilmu, dari beberapa syekf,r Anshar, mereka ber-
kata "Ketika kaum itu sudah tenang, mereka meng-
utus Umair bin Wahb al-Jamhi seraya berkata,
'Cobalah perkirakan jumlah sahabat-sahabat
Muhammad.' Kemudian Umair berjalan mengelilingr
pasukan itu dengan kudanya. Kemudian kembali
kepada mereka seraya berkata, 'Kurang lebih tiga
ratus orang. Akan tetapi, berilah saya kesempatan
sehingga saya dapat melihat apakah kaum ihr terdiri

dari beberapa kelompok atau ada tambatran lagi.'
Kemudian ia pergi ke lembah hingga jauh, tetapi

tidak melihat apa-apa. [alu, ia kembali laei kepada
mereka dan berkata, 'Saya tidak menemukan se-

suatu pun. Akan tetapi saya melihat, wahai segenap
orang Quraisy, bencana yang membawa kematian.
Kami melihat derrgan jelas kotaYatsrib membawa
kematian yang mencekam. Mereka adalah kaum
yang tidak membawa perbekalan dan perlindungan
selain pedang. Demi Allah, saya tidak melihat
seseorang dari mereka terbunuh melainkan ia
harus membunuh seseorang dari kalian. Kalau
mereka dapat membunuh kamu sejumlatr mereka
yang terbunuh, maka apa arti kehidupan sesudah
itu? Pertimbangkanlah!'

Setelatr Hakim bin Hizam mendengar hal itu, ia
berjalan kepada orang banyak. Didatanginya Utbah
bin Rabi'ah, kemudian dia berkata, Wahai Abul
Walid, Anda adalah seorang pembesar Quraisy,
pemuka mereka, dan ditaati oleh mereka. Apakah
Anda akan selalu menyebut-nyebut kebaikan pada

mereka hingga akhir inasa?' Utbah bertanya, 'Apa
maksudnya itu, wahai Hakim?'Hakim menjawab,
'Anda bawa kembali orang{rang dan Anda tang-
gung urusan orang yang mengikat janji setia de
ngan Anda, Amr ibnul-Hadhrami.' Utbah berkata,
'Saya lakukan, Anda juga harus begitu terhadap
saya. Dia adalah orang yang mengikat janji setia
denganku, maka saya harus menanggung diyat
saudaranya (yang terbunuh dalam pasukan Abdullah
bin Jahsy sebagiimana disebutkan di muka), dan
tidak didapati hartanya. Maka, datangilah Ibnu
Hanzhalah, karena saya tidak khawatir urusan orarg
banyak akan merintangi orang lain, yakni Abu Jahal
bin Hisyam.'

Kemudian Utbah bin Rabi'ah berpidato, 'Hai se
genap kaum Quraisy! Sesungguhnya Anda, demi
Allah, Anda tidak akan dapatberbuat sesuatu pun
terhadap Muhamrnad dan sahabat-sahabatnya bila
Anda bertemu mereka. Demi Allah, jikaAnda men-
dapatinya, maka seseorang akan senantiasa melihat
wajah orang yang enggan melihat kepadanya" Karena
yang terjadi adalah, seseorang akan membunuh
anak saudara bapaknya, atau anak saudara ibunya,
atau seseorang dari keluarganya sendiri. Karena ibr,
kembalilah dan biarkanlah Muhammad dan semua
bangsaArab. Jika mereka mendapatkannya, maka
itulah yang Anda kehendaki. Jika tidak demikian,
dia akan menjumpai Anda. Dan, Anda tidak dapat
menghindar darinya sebagaimana yang Anda
kehendaki.'



Lanjutan Juz lX: Permulaan al-Anfaal (128) Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an V

Hakim berkata, 'Kemudian saya pergi menemui
AbuJahal. Ketika itu ia sedang melepas baju perang-

nya dari kantongnya sebagai persiapan. [alu, saya

berkata kepadanya, lMahai Abul Hakam, Utbah
mengutusku kepadamu dengan membawa pesan

begini dan begini.'Abu Jahal menimpali, 'Demi
Allah, dia ketakutan ketika melihat Muhammad dan

sahabat-sahabatnya. Tidak! Demi Allah, kita tidak
akan kembali pulang sehingga Allah membuat
keputusan antara kita dan Muhammad. Pantas saja

Utbah berkata begihr. Dia melihat Muhammad dan

sahabat-sahabatnya suka memakan daging korban,
dan di antara mereka terdapat anaknya (yakni Abu
Hudzaifah r.a. yang sudah masuk Islam). Karena
itu, ia menakut-nakuti kamu.'

Kemudian Utbah mengirim utusan kepadaAmir
ibnul-Hadhrami, katanya, 'Ini adalah orang yang
telah mbnsikat janji setia dengan Anda. Dia meng-
hendaki agarAnda membawa orang-orang pulang
kembali. Saya telah melihat pengaruhmu terhadap
mereka. Maka, ikaflah janjimu. Jangan sampai Anda
bunuh saudara Anda.' lalu, Amir ibnul-Hadhrami
berdiri, kemudian berteriak, Aduh Amir!' Perang
pun berkobar, urusan menjadi tegang, dan mereka
mengatur siasat buruk sedemikian rupa. Tetapi,
mereka kemudian dikacaukan oleh usulan Utbah.
Ketika Utbah mendengar apa yang dikatakan Abu

Jahal bahwa dia ketakutan, maka Utbah berkata,
'Dia akan lenggak-lenggok pantatnya (yakni Utbah
menyamakanAbuJahal dengan banci, sebagai pe
nakut), siapa yang akan ketakutan? Saya ataukah
dia?"'

Ibnu Ishaq berkata, "Al-Aswad bin Abdul Asad al-

Makhzumi keluar. Dia adalah seorang yang kasar
mulut dan buruk perangainya. Dia berkata, 'Saya

berjanji kepada Allah bahwa saya benar-benar akan
minum di telaga mereka, atau saya akan meng-
hancurkannya, atau saya akan mati menghadapi-
nya.' Setelah ia keluac maka keluar pulalah Hamzah
bin Abdul Muthalib r.a.. Setelah keduanya bertemu,
Hamzah menyabetnya hingga pufus betisnya se-

belum sampai ke telaga. Kemudian dia jatuh ber-
lumuran darah. l^alu, dia merangkak menuju ke
telaga untuk memenuhi sumpahnya, dan Hamzah
mengikutinya. lantas, Hamzah membunuhnya di
sisitelaga.

Setelah itu Utbah bin Rabi'ah keluar, diapit oleh
saudaranya Syaibah bin Rabi'ah dan anaknya al-

Walid bin Utbah. Sehingga, ketika ia terlepas dari
barisan, ia menyampaikan tantangan. Maka, ke-

luarlah tiga orang pemuda dari Anshar, yaitu Auf

dan Mu'awwidz, dua orang anak al-Harits (anak

seorang ibu yang pemberani), dan lelaki lain yang
bernama Abdullah bin Rawahah. lalu, mereka
bertanya, 'Siapakah Anda?' Mereka (para pemuda

Anshar) menjawab, 'Golongan Anshar.' Mereka
berkata, 'Kami tidak memerlukan Anda.' (Ibnu
Ishaq berkata, "tltbah berkata kepada salah se-

orang pemudaAnshar itu setelah mereka menisbat-
kan diri kepada kaum Anshar, 'Iawan-lawan yang
seimbang lagi mulia, akan tetapi yang kami ingin-
kan adalah kaum kami."')

Kemudian tukang seru dari pasukan Quraisy
berseru,'Hai Muhammad! Keluarkanlah orang-
orang yang sepadan dengan kami dari kaum kami!'
lalu, Rasulullah bersabda,'Berdirilah wahai Ubaidah
ibnul-Harits, berdirilah wahai Hamzah, berdirilah
wahaiAli!'Setelah ketiga orang ini berdiri dan men-
dekati ketiga orang Quraisy itu, mereka bertanya,
'Siapakah Anda?' Ubaidah menjawab,'Ubaidah!'
Hamzah berkata,' Hamzahl.' D an, Ali berkata,'Ali!'
Mereka berkata, 'Baik, inilah lawan-lawan yang
seimbang dan terhormat.'

lalu, Ubaidah sebagai orang yang paling tua,
tampil menghadapi Utbah bin Rabi'ah. Harnzah
tampil menghadapi Syaibah bin Rabi'ah. Dan, Ali
menghadapi al-Walid bin Utbah. Hamzah tidak
menunda-nunda kesempatan, dia langsung mem-
bunuh Syaibah. Ali langsung membunuh al-Walid.
Sedangkan, Ubaidah dan Utbah saling melukai
hingga tidak dapat bergerak lagi. Hamzah dan Ali
mengayunkan k'embali pedang mereka kepada
Utbah dan menewaskannya. Kemudian kedua
sahabatnya membawanya, lantas melemparkannya
kepada teman-temannya. "

Ibnu Ishaq berkata, "Kemudian orangorang ber-
kerumun, sebagian mendekati sebagian yang lain.
Rasulullah memerintahkan kepada para sahabatnya
agar tidak membawa apa-apa sebelum beliau pe-

rintahkan. Beliau bersabda, Jika kaum itu me-
ngepung kamu, maka lemparilah mereka dengan
anak panah.' Kemudian Rasulullah meninggalkan
barisan dan kembali ke tenda,lalu beliau masuk
bersamaAbu Bakar. Rasulullah memohon kepada
Tuhannya agar memberikan pertolongan yang
dijanjikan-Nya. Pintanya, 'Ya Allah, jika Engkau
binasakan golongan (Islam) ini sekarang, niscaya
Engkau tidak disembah lagi.'Abu Bakar berkata,
Wahai Nabi Allah, begihr sebagian permohonanmu
kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Allah pasti akan
menunaikan apa yang dijanjikan-Nya kepadamu. "'

Disebutkan di dalam lntab Intinaa'ul Asmaa'
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karya al-Maqrizi bahwa Abdullah bin Rawahah
berkata kepada Rasulullah, 'Wahai Rasulullah, aku
mengisyaratkankepadamu (Rasulullahlebih agung
dan lebih mengerti untuk diisyarati) bahwa Allah
Mahaluhur dan Mahaagung sehingga tak perlu
engkau menasih janji-Nya." Rasulullah bersabda,
"\Mahai putra Rawahah, ingatlah! Apakah perlu
mengingatkan Allah akan janji-Nya? Sesungguhnya
Allah tidak akan mengingkari janji.'

Ibnu Ishaq berkata, "Rasulullah menunduliJran
kepala satu kali di dalam tenda lalu banskit lagi.
Kemudian beliau bersabda,'Bergembiralah, wahai
Abu Bakar! Pertolongan Allah telah datang ke-
padamu. Ini MalaikatJibril memegang kendali kuda
dan menuntunnya, di tengah-tengah tebaran debu.

Mahja'-mantan budak Umar ibnul-Ktraththab-
terkena lemparan anak panah,lalu gugur. Maka,
dialah'orang muslim yang pertama kali gugur.
Mudah-mudahan Allah memberinya rahmat. Ke-
mudian terkena panah pula Haritsah bin Suraqah,
salah seorang bani Adi bin Naiiar, ketika ia sedang
minum air dari telaga. Panah itu mengenai teng-
gorokannya, lalu dia gugur. Mudalr-mudahan Allah
memberinya rahmat.

Kemudian Rasulullah keluar kepada orang
banyak untuk memberi semangat seraya bersabda
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maju pantang mundur, melainkan Allah pasti me'
masu k:knnny a lu surga.'

Kemudian Umair ibnul-Hanunam, saudara bani
Salamah, yang sedang memakan beberapa butir
buah kurmayang ada di tangannyp, berkata 'Bagus,

bagus!Apakah antara aku dan masuk surga itu
hanya karena dibunuh orang-orang ihr?' Lalu, dia
melemparkan kurmayang ada di tanganny4lantas
mengambil pedangnya. Kemudian dia memerangi
kaum (Quraisy) itu hingga dia gugur. Mudah-mu-
dahan Allah merahmatinya."

Ibnu Ishaq mengatakan bahwa diceritakan ke
padanya oleh Ashim bin Umar bin Qatadah, bahwa
Auf ibnul-Harits-trbnu Afra -berkata'Wahai Rasu-

lullah, apakah yang menjadikan Tuhan tertawa ter-

hadap hamba-Nya?" Rasulullah menjawab, "Orang
yang membenamkan tangannya kepada musuh
dengan letih." Kemudian Auf melepaskan baju
perangnya dan rnelemparkannya, lalu dia meng-
ambil pedang. Setelah itu dia memerangi kaum
(musuh), sehingga ia terbunuh. Mudah-mudahan
Allah meratunatinya.

Ibnu Ishaq berkat4 "Tehh diceritakan kepadaku
oleh Muhammad bin Muslim bin Syihab az-Zuhry
dari Abdullah bin Tsa'labah bin Shu'air al-Adzi,
orang yang telah mengatakan janji setia dengan
baru Tahrah, bahwa ia bercerita kepadanya bahwa
ketika orangorang bertemu, dan sebagian mereka
mendekati sebagian yang lain, Abu Jahal berkata,
Ya Allah, dia telah memutuskan kekeluargaan
dengan kami, dan telah datang kepada kami dengan
membawa agama yang tidak dikenal, maka jauh-

kanlah dia besok' Maka Abu Jahallah yang berdoa
meminta diberi kemenangan. "

I-alu, Ibnu Ishaq berkata, "Kemudian Rasulullah
mengambil kerikil sepenuh kedua telapak tangan.
lalu, beliau tebarkan kepada kaum Quraisy.
Kemudian beliau bersabda,'Rusaklah muka orang-
orang itu.'Kemudian beliau melempari mereka
denganny4 dan beliau perintahkan sahabat sahabat

beliau,'Kuatkanlah!' Maka, terjadilah kekalahan
bagi mereka Allah membinasakan pembesar-pefiF

besar Quraisy yang dikehendaki-Nya, dan ditawan-
lah tokoh-tokoh mereka

Ketika para sahabat mengikat tangan tawanan-
tawanan itu, Ritsulullah berada di dalam tenda.
Sa'ad bin Mu'adz berdiri di depan tenda yang di
dalamnya ada Rasulullah dengan menghunus
pedangnya, bersama sejumlah orang Anshar yang
menjaga Rasulullah karena takut disergap musuh.
Rasulullah, seingat saya, melihat raut wajah Sa'ad
yang tidak senang terhadap apa yang dilakukan
orang-orang itu (menangkap para tawanan). [alu,
beliau bersabda kepada Sa'ad, Wahai Sa'ad, tam-
paknya engkau tidak senang terhadap apa yang
dilaLukan orangorang ihr?' Sa'ad menjawab, Benar,
wahai Rasulullah. lni merupakan peristiwa pertama
yang dijatuhkan Allah pada kaum musyrikin. Mak4
menghabisi musuh dalam perang itu lebih saya

sukai daripada membiarkan orangorang itu hidup."'
Ibnu Ishaq mengatakan bahwa diceritakan ke

padanya oleh al-Abbas bin Abdullah bin Ma'bad;
dari sebagian keluarganya, dari Ibnu Abbas r.a.,

bahwa Nabi saw. bersabda kepada para sahabat
pada hari itu, "Saya tahu bahwa beberapa orang
bani Hasyim dan lainnya keluar karena terpaksa
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dan tidak berkepentingan untuk berperang dengan
kita. Karena itu, barangsiapa dari kamu yang ber-
temu dengan seseorang dari bani Hasyim, maka
janganlah ia membunuhnya. Barangsiapa yang
bertemu dengan Abul Bakhtari bin Hisyam ibnul-
Harits bin Asad, maka janganlah ia membunuhnya.
Dan, barangsiapa yang bertemu dengan al-Abbas
bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah, maka
janganlah ia membunuhnya, karena ia keluar de-
ngan terpaksa."

Abu Hudzaifah (anak Utbah bin Rabi'ah) ber-
kata, "Apakah kami membunuh bapak-bapak kami,
saudara-saudara kami, dan keluarga kami, dan kami
biarkan al-Abbas? Demi Allah, sungguh seandainya
sayabertemu dia, niscaya akan saya serang dengan
pedang." l-alu, Ibnu Ishaq menemui Rasulullah. Ke
mudian beliau bersabda kepada Umar ibnul-
Ktraththab, 'lMahai Abu Hafsah (Avah Hafsah)."
Umar berkata, "Demi Allah, ini adalah hari pertama
Rasulullah memberiku gelar debutan dengan Abu
Hafsah. Apakah pantas wajah paman Rasulullah
disabet dengan pedang?" Umar berkata, "\Mahai
Rasulullah, biarkanlah aku memenggal lehernya
dengan pedang. Demi Allah, dia telah berbuat
munafik." Lalu, Abu Hudzaifah berkata, "Aku tidak
percaya kepada perkataan yang engkau katakan
pada hari itu. Aku senantiasa takut kecuali kesalah-
anku tertebus dengan mati syahid." Maka, pada
waktu Perang Yamamah (untuk memerangi kaum
murtad), Abu Hudzaifah gugur sebagai syahid.

Ibnu Hisyam berkata, "Rasulullah melarang
membunuh Abul Bakhtari karena dia adalah orang
yang paling menahan diri dari menyakiti Rasulullah
sewaktu beliau di Mekah. Ia tidak pernah menyata-
kan kebencian kepada beliau. Juga termasuk orang
yang merobek piagam yang ditulis kaum Quraisy
unhrk mengucilkan bani Hasyim dan bani Muthalib
...." (Akan tetapi, Abul Bakhtari ini dibunuh karena
dia menolak untuk ditawan).

Ibnu Ishaq mengatakan bahwa telah diceritakan
kepadanya oleh Yahya bin Abbad bin Abdullah
ibnuz-Zubetr, dari ayahnya, ia berkata, "Umayyah
ifu teman sayadi Mekah, waktu itu namasayaada-
lah Abdu Amr. Setelah masuk Islam, saya berganti
nama dengan Abdur Rahman dan kami waktu itu
masih di Mekah. Maka, ia pernah bertemu saya
ketika sama-sama di Mekah, lalu ia berkata, Wahai
AbduAmr, apakah engkautidaksuka dengan nama
yang diberikan ayahmu?' Saya menjawab, Ya.' Dia
berkata, 'Saya tidak mengetahui siapa ar-Rahman
itu. Karena itu, buatlah antara aku dan kamu se-

suatu yang dapat aku panggil kamu dengannya.
Maka, janganlah kamu menjawabku bila kupanggil
kamu dengan namamu yang pertama itu, dan aku
pun tidak memanggilmu dengan nama yang tidak
aku kenal.'

Az-Zubeir berkata, Apabila dia memanggilku,
'Hai Abdu Amr,' gya tidak menjawabnya. Saya
berkata kepadanya,'Hai Abu Ali, buatlah apa yang
kamu kehendaki.' Dia berkata, 'Engkau adalah
Abdullah.' Saya menjawab, Ya. Maka, apabila saya
bertemu dengannya, dia berkata, 'Hai Abdullah.'
Ialu saya jawab, kemudian saya bercakapcakap
dengannya. Sehingga, ketika terjadi Perang Badar,
saya melewati dia ketika dia sedang berdiri dengan
anaknya Ali bin Umayyah yang menggandeng
tangannya. Saya membawa beberapa baju perang.

Ketika melihat saya, dia berkata,'Hai Abdu Amr.'
Maka, saya tidak menjawab. [alu, dia berk ata,'Hai
Abdullah!' Kemudian saya menjawab, Ya.' Dia
berkata, Apakah ada kepentingan bagimu pada
saya? Saya lebih baik bagimu daripada baju-baju
perang yang engkau balva itu.' Saya menjawab, Ya,
tentu Allah kalau begitu.' I-alu, saya lemparkan baju-
baju perang itu dari tanganku. Saya pegang tangan-
nya dan tangan anaknya (sebagai dua orang tawan-
an). Dia berkata'Aku tidak pernah melihat kejadian
seperti hari ini. Apakah kamu tidak membutuhkan
susu?' (Yakni, orang yang menawanku, akan kuberi
tebusan dengan unta yang banyak air susunya).
Kemudian saya berjalan keluar bersamanya."'

Kemudian Ibnu Ishaq mengatakan bahwa telah
diceritakan kepadanya oleh Abdul Wahib bin Abu
Aun, dari Sa'id bin Ibrahim, dari ayahnya, dari
Abdur Rahman bin Auf r.a., ia berkata, "Umayyah
bin Khalaf berkata kepadaku, ketika itu aku sedang
berada di antara dia dan anaknya, 'Peganglah tangan
kami, wahaiAbdullah. Siapakah gerangan di antara
kamu yang bertanda penghormatan di dadanya?'
Saya jawab, Hamzah bin Abdul Muthalib.' Umayyah
berkata, 'Dialah yang telah melakukan berbagai
tindakan terhadap kami.' Abdur Rahman berkata,
'Demi Allah, ketika saya menuntut keduanya
(Umayyah dan anaknya), tiba-tiba Bilal melihatnya.

Umayyah inilah yang dahulu menyiksa Bilal
sewaktu di Mekah supaya mau meninggalkan
Islam. Ia membawa Bilal keluar ke padang pasir
ketika panas terik, lantas menelentangkan Bilal.
Kemudian mennruh menindih Bilal dengan batu
besar di atas dadanya, lalu dia berkata, 'Engkau
akan senantiasa dalam keadaan seperti ini sehingga
engkau tinggalkan agama Muhammad.' Kemudian
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Bilal menjawab, 'Ahad, Ahad (Allah Maha Esa,
Allah Maha Esa).'

Ketika Bilal melihat Umayyah, dia berkata, 'Pe
mimpin Quraisy, Umayyah bin Khalaf, aku tidak
akan selamat jika dia selamat!' Abdur Rahman
berkata, 'Saya berkata, lMahai Bilal, apakah kamu
bersikap begitu kepada tawananku?' Bilal berkata,
'Aku tidak akan selamat kalau dia selamat!'Abdur
Rahman berkata, 'Saya berkata, 'Apakah engkau
dengar wahai anak wanita hitam?" Bilal berkata,
'Aku tidak akan selamat kalau dia selamal' Kemu-
dian Bilal berteriak dengan suara keras, 'Hai para
pembela agama Allah! Inilah pemimpin kaum kafir,
Umayyah bin Khalaf! Aku tidak akan selamat kalau
dia selamat!'

Kemudian mereka mengepung kami. Sehingga,
menjadikan kami seperti gelang yang bengkok, dan
aku niasih mempertahankannya. lalu, seseorang
menghunus pedang, dan lelaki lain menebas kaki
anak Umayyah hingga ia jahrtr. Umayyah berteriak
dengan teriakan yang belum pernah aku men-
dengar, teriakan seperti ihr. Kemudian aku berkata
'Selamatkan dirimu, tetapi kiranya kamu tidak bisa
selamat lagi. Demi Allah, saya tidak dapat me-
nolongmu sedikit pun.'Abdur Rahman berkata,
'Kemudian mereka memotong-motong dagins ke-
duanya dengan pedang mereka hingga habis.' Ialu,
Abdur Rahman berkata, 'Mudah-mudahan Allah
memberi rahmat kepada Bilal, baju-baju perangku
telah hilang, dan dia telah merisaukanku karena
tawananku."'

Ibnu Ishaq berkata, "Setelah Rasulullah selesai
menghadapi musuhnya, beliau memerintahkan
supaya Abu Jahal dicari di antara orangorang yang
terbunuh itu. Orang yang pertama kali bertemu
Abu Jahal-sebagaimana yang diceritakan kepadaku
olehTsaur binZaid, dari lkrimah, dari Ibnu Abbas
dan Abdullah bin Abu Bakar-keduanya berkata,
'Mu'adz bin Amr ibnul-Jamuh, saudara bani Salamah,
berkata,'Saya mendengar kaum itu, dan Abu Jahal
berada di bawatr pohon tempatbeflindung. Mereka
berkata, Abul Hakam tidak akan dapat lepas."
Mu'adz berkata, 'Ketika saya mendengarnya, saya
menjadikan hal itu sebagai urusanku, maka saya
datang ke sana. Ketika memungkinkan, saya datangi
dia. I-alu, saya pukul dia dengan pukulan yang
mengenai tengah betisnya. Demi Allah, saya tidak
menyerupakannya-ketika terbang Qepas)-kecuali
dengan biji-bijian yang keluar dari bawah alat pe
mecah biji ketika dipukul.'

Nlu' adz berkata,'Anaknya, Ikrimah, menyabet

lengan saya hingga putus tangan saya. I-alu, saya
tempelkan pada kulit lambung saya, dan menjadi.
kanku terhalang untuk memeranginya. Padahal,
seharian penuh saya telah berperang. Saya me-
nyeret potongan tangan saya di belakang saya.
Ketika saya merasa sakit, saya injak potongan
tangan saya ifu {engan kaki saya, kemudian saya
lemparkan.'

Kemudian Mu'awwidz bin Afra'melewati Abu
Jahal. Lalu, ia memukulnya hingga dia tetap berada
di tempatnya. Kemudian ditinggalkannya bersama
dengan napas tersengal-sengal. Mu'awwidz ber-
perang hingga gugur. Kemudian Abdullah bin
Mas'ud r.a. melewati Abu Jahal ketika Rasulullah
memerintatrkan untuk mencarinya di antara orang-
orang yang terbunuh. Sedangkan, Rasulullah telatr
bersabda kepada mereka sebagaimana yang saya
dengar, 'Perhatikanlah, jika terlihat olehmu bekas
luka di luhrt orang,vang terbunuh ihr. Karena pada

suahr hari saya pernah berdesakan dengannya pada

suatu jamuan Abdullah bin Jad'an, ketika kami
masih sama-sama kanak-kanak wakfu itu. Saya
sedikit lebih pendek darinya, lalu saya mendorong-
nya. Kemudian dia jatuh berlutuL lalu, salah satu
lututnya terluka dan bekasnya tidak hilang.'

Abdullah bin Mas'ud r.a. berkata, 'Kemudian
saya dapati dia berada pada detik-detik terakhir
kehidupannya. Maka, saya mengenalnya. Kemu-
dian saya injak lehernya dengan kaki saya.'Ibnu
Mas'ud berkata, 'Dia pernah bersikap sangat buruk
kepadaku di Mekah dulu, lantas memegangku.
Kemudian saya berkata, 'Bukankah Allah telah
menghinakanmu, wahai musuh Allah?' Dia ber-
tanya'Dengan apa Allah menghinakanku? Apakah
aku kagum kepada seseorang yang kamu bunuh?
Beri tahukanlah kepadaku, kepunyaan siapakah
kekuasaan hari ini?'Abdullah berkata 'Saya men-
jawab,'Kepunyaan Allah dan Rasul-Nya."'

Ibnu Ishaq berkata, "Beberapa orang bani Makh-
sum mengira bahwa Ibnu Mas'ud berkata, 'Abu
Jahal berkata kepadaku, 'Aku pernatr naik ke tempat
yang tinggi lagi sulit, watrai anak kecil penggembala
kambing.' Kemudian saya potong kepalanya, lantas
saya bawa kepada Rasulullah seraya saya katakan,
'Wahai Rasulullah, ini kepala musuh Allah, si Abu
Jahal.' Lalu, Rasulullah bersabda,'Allah, tiadaTuhan
yang patut disembah selain Dia.'Kemudian saya
lemparkan kepalanya itu ke hadapan Rasulullah.
[alu, beliau memuji Allah."

Ibnu Hisyam berkata, "Diceritakan kepadaku
oleh Abu Llbaidah dan lain-lainnya dari kalangan
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orang{r:rng yang ahli tentang peperangan, bahwa
Umar ibnul Khaththab berkata kepada Sa'id bin Ash
ketika dia melewatinya, 'Saya rnelihatmu seakan-

akan pada dirimu ada sesuatu. Saya lihat engkau
menganggap saya sebagai orang yang membunuh
bapakrnu! Sungguh, seandainya aku yang mem-
bunuhnya, niscaya saya tidak akan meminta maaf
kepadamu karena membunuhnya. Akan tetapi,
saya telah membunuh dua orang paman Ash bin
Hisyam bin Mughirah. Sedangkan, bapakmu saya

hanya melewatinya saja, ketika dia sedang meng-
gelepar-gelepar seperti lembu menanduk-nanduk-
kan kepalanya, lalu saya menjauhinya Anak paman-

nya hendak membelanya terhadapku, lalu saya

bunuh dia."'
Ibnu Ishaq beftat4 'Telah diceritakan kepadaku

oleh Yazid bin Ruman, dari Urwah ibnluz-Zubetr,
dari Aisyah r.a., dia berkata, 'Setelah Rasulullah
memerintahkan supaya orang{ftmg yang terbunuh
ihr dilemparkanke dalarn sumur, merekapun lantas

melemparkannya ke dalamnya, kecuali mayat Umayyah

bin Ktralaf. Karena dia menggelembung sebesar
baju perangnya. Kemudian mereka menggerak-
gerakkannya, lantas dagingnya berserakan. Mereka
taburi dengan tanah dan bebatuan. Setelah mereka
dilemparkan ke dalam sumur, Rasulullah berdiri di
atasnya seraya bersabda, 'Hai orangorang yang ada

di dalam sumur!Apakah kamu sudah mendapati
bahwa apa yang diancamkanTuhanmu itu benar?

Sesungguhnya aku mendapatkan bahwa apa yang
dijanjikan Tuhanku kepadaku adalah benar.'

Aisyah berkata, 'Para sahabat bertanya, Wahai
Rasulullah, mengapa engkau berkata kepada orang-

orangyang sudah mati?' Beliau menjawab, 'Sesung-
guhnya mereka sudah mengetahui bahwa apa yang

diancamkan Tuhan rnereka kepada mereka itu
adalah benar.' Orangorang berkata,'Sesungguh-
nya mereka mendengar apayang engkau katakan
kepada mereka.' Rasulullah hanya mengatakan
kepada mereka, 'Sesungguhnya mereka telah
mengetahui."'

Kemudian Ibnu Ishaq berkata, "Ketika Rasu-

lullah memerintahkan supaya mayat orang-orang
kafir itu dilemparkan ke dalam sumur, maka di-
sereflah Utbah bin Rabi'ah ke dalam sumur. Kemu-
dian Rasulullah (menurut informasi yang sampai
kepada saya) melihat perubahan pada wajah Abu
Hudzaifah bin Utbah,lalu beliau bertanya, Wahai
Abu Hudzaifah, barangkali terjadi sesuahr dihatirrnt
berkenaan dengan ayahmu? (Atau dengan redaksi
lain). l,alu, Abu Hudzaifah berkata, Tidak, wahai

Rasulullah. Saya tidak bimbang mengenai kematian
ayahku dan kematiannya. Hanya saja saya mengenal
bagaimana pemikiran ayah, kepenyantunan, dan
keutamaannya. lalu, saya berharap mudah-mudah-
an semua itu akan mernbimbingnya kepada Islam.
Akan tetapi, ketika saya lihat apa yang terjadi
padanya dan saya ingat kematiannya dalam kekafir-
annya setelah saya kemukakan harapan ifu, maka
hal ihrlah yang menyedihkan hatiku.'Maka, Rasu-

lullah mendoakan kebaikan untukAbu Hudzaifah
dan berkata baik kepadanya.

Kemudian Rasulullah memerintahkan supaya
harta rampasan yang diperoleh itu dibagikan ke
pada para laskar. Maka, kaum muslimin berselisih.
Orang-orang yang mengumpulkannya berkata,
'Harta itu untuk kami.' Orang-orangyang tadi sibuk
berperang berkata, Demi Allah, seandainya bukan
karena kami, niscaya kamu tidak akan mendapat-
kannya. Sesungguhnya kami sibuk menghadapi
kaum itu, sehingga kamu dapat mengarnbil harta
itu.' Orangorang yang menjaga Rasulullah karena
takut beliau ditelikung oleh musuh, berkata,'Demi
Allah, kamu tidak lebih berhak daripada kami. Kami
telah melihat harta ihr ketika tidak ada yang men-
jaganya. Akan tetapi, karena kami takut Rasulullah
akan ditelikung lawan, maka kami melindungi beliau.

Karena itu, kamu tidak lebih berhak daripada kami."'
Ibnu Ishaq berkata,'Telah diceritakan kepadaku

oleh Abdur Rahman ibnul-Harits dan lain-lainnya,
dari sahabat-sahabat kami, dari Sulaiman bin Musa
dari Mak-hul, dariAbu Umamah al-Bahili, diaber-
kata,'Saya bertanya kepada Ubaidah ibnush-Shamit
tentang rampasan perang. lalu, dia berkata, Tbr-
hadap kami, para peser.ta Perang Badar, surah ini
diturunkan ketika kami berselisih tentang harta
rampasan itu, dan akhlak kami buruk dalam me-
nyikapi rampasan itu. lalu, Allah rnelepaskannya
dari tangan kami, dan menyerahkannya kepada
Rasulullah. Kemudian beliau membaginya di antara

kaum muslimin secara sama."'
Selain itu, Ibnu Ishaq berkata, 'Telah diceritakan

kepadaku oleh Nabih bin Wahb, saudara bani
Abdud Darar, bahwa Rasulullah ketika dihadapkan
kepada beliau para tawanan perang, beliau mem-
bagi-bagikannya kepada para sahabat seraya ber-
sabda, 'Pesankanlah kebaikan kepada mereka.'
Maka, Abu Aziz bin Umair bin Hasyim, saudara
sekandung Mush'ab bin Umair, termasuk salah
seorang yang ditawan ihr. Maka, Abu Anzberkata,
'Saudaraku Mush'ab bin Umair melewatiku ketika
seorang Anshar menawanku. lalu, Mush'ab ber-
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kata, 'Ikatlah tangannya, karena ibunya ifu banyak
hartanya, barangkali dia akan menebusnya.'

Mush'ab berkata, 'Saya berada dalam rombong-
an kaum Anshar ketika mereka menemuiku seusai

Perang Badar. Maka, ketika mereka menghadapi
makan siang atau makan malam, mereka meng-
khususkan aku dengan roti, dan mereka makan
kurma Mengingat pesan Rasulullah kepada mereka
tentang kami, bahwa tidaklah mereka mendapat-
kan sepotong roti melainkan ia harus memberi-
kannya kepadaku. Maka, aku merasa malu. lalu,
kukembalikan kepada salah seorang dari mereka.
lantas, dia mengembalikannya lagi kepadaku se
telah disentuhnya."'

Ibnu Hisyam berkata, ".Abu Aziz adalah orang
yang membawa bendera pasukan Quraisy dalam
Perang Badar, sesudah Nadhar bin Haris. Maka,
ketika Mush'ab bin Umair berkata kepada Abu
Yasar yang menawannya apa yang dikatakannya itu,
Abu Aziz berkata kepadanya, Wahai saudaraku,
inikah orang yang engkau pesankan unhrk melak-
sanakannya terhadapku?' Mush'ab menjawab,'Dia
adalah saudaraku selain engkau.'lalu, ibunya ber-
tanya berapa harga tebusan seorang Quraisy, kemu-
dian dijawab, 'Empat ribu dirham.' Kemudian dia
mengirimkan uang empat ribu dirham untuk rne
nebusnya."

Ibnu Ishaq berkata, "Kemudian orang-orang
Quraisy menebus tawanannya."

Garis-Garis Besar Penga^rahan Surah Ini
Mengenai peperangan yang kami paparkan

secara ringkas sesuai kemampuan kami ini, turun-
lah surah al-Anfaal. Ia turun memaparkan sisi
lahiriah peristiwa-peristiwa dalam peperangan itu,
dan di belakangnya dipaparkan apayang dilakukan
kekuasaan yang mengatur. Diungkapkan takdir
Allah dan rencana-Nya dalam peristiwa.peristiwa
itu. Di baliknya juga terdapat garis sejarah manusia
secara keseluruhan, yang dipaparkan dengan
bahasa Al-Qur'an yang unik beserta metodenya
yang penuh mukjizat. Juga akan dijelaskan secara

detail pada waktu membicarakan nash-nashnya
nanti. Sekarang, kami cukupkan dengan memapar-
kan garis-garis besar surah ini saja.

Di dalam Perang Badar ini terdapat peristiwa
yang menyorot garis sejarah. Yaitu, yang diriwayat-
kan oleh Ibnu Ishaq dari Ubadah ibnush Shamitr.a..
Ia berkata, "Surah ini difurunkan mengenai kami

para pelaku Perang Badar ketika kami berselisih
mengenai rampasan perang, dan alifilak (sikap)

kami sangat buruk wakhr itu. lalu, Allah melepas
kannya dari tangan kami, dan menyerahkan kepada
Rasulullah untuk membaginya. Kemudian beliau
membaginya secara sama."

Pbristiwa ini r.nemberikan penerangan tentang
pembukaan surah ini. Juga mengenai garis-garis

besar pengarahannya.
Mereka (kaum muslimin) berselisih tentang

harta rampasan yang sedikit jumlahnya dalam
peristiwa yang Allah menjadikannya sr;bagar furqaan
'garis pernbeda antara yang haq dan yang batil'
datam perjalarnn sejarah manusia hingga hari kiamat
Allah hendakmemberitahukan kepada mereka dan

kepada semua manusia sesudah mereka beberapa
perkara besar.

Pertama-tama Allah hendak memberitahukan
kepada mereka bahwa urusan peperangan ini jauh

lebih besar daripada harta rampasan yang mereka
perselisihkan. Sehingga, hari itu disebut dengan
Yauma al- Fur qaan, Yaumal lltiqaa ul-lam' ann Tlarr
pembeda antara yang haq dan yang batil, hari ber-
temunya dua pasukan'.

Allah hendak memberitahukan kepada mereka
bahwa bahwa urusan besar ini hanya terjadi dengan
rencana dan qadar Allah, dalam setiap langkatr dan

setiap geraknya. Yakni, untuk sampai kepada se-

suahr yang dikehendaki-Nya sesudah ihr. Maka,
bukan mereka yang berkuasa dan yang merencaniL
kan urusan-uruSan penting yang ada di belakang-
nya baik berkenaan dengan harta rampasan yang
sedikit itu maupun dampaknya yang besar. Semua-
nya terjadi karena tindakan Allah dan rencana-Nya.
Sementara itu, Dia hanya menguji mereka dengan
ujian yang baik sebagai karunia-Nya.

Allah juga hendak memberitahukan kepada
mereka betapa jauhnya perbedaan antara ke
untungan berupa harta rampasan yang mereka
inginkan untuk diri mereka, dan apa yang Allah
inginkan unfuk mereka. Juga untuk semua manusia
di belakang mereka dengan terlepasnya kafilah dan

datangnya orang-orang yang memiliki harta per-
niagaan itu. Sehingga, mereka mengetahui jauhnya

perbedaan antara yang mereka inginkan buat diri
mereka dan apayang diinginkan Allah buat mereka

Surah ini dimulai dengan merekam pertanyaan
mereka tentang rampasan permg, dan penjelasan
hukum Allah mengenai hal itu. [alu, dikembali-
kannya persoalan itu kepadaAllah, dan diserunya
mereka untuk bertalnva kepadaAllah. Juga unhrk
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memperbaiki akhlak mereka setelah mereka ber-
sikap demikian buruk berkenaan dengan rampasan
itu sebagaimana yang dikatakan oleh Ubaidah ibnush-
Shamit Diserunya mereka untuk taat kepada Allah
dan Rasul-Nya. Diingatkannya mereka tentang
keimanan mereka dengan segala konsekuensinya.

Juga digambarkanlah bagi orang-orang mukmin
sebuah lukisan yang menakutkan hati,

"Mnelu mennny aknn kepadnmu tentang (p embagtan)
hnrta rampasan pnang. KanlunlnJt,'Harta rampasan
perang itu kepunyaan Allah dan Rnsul. Sebab itu,
butalatalnh lspadn Alkh dan pnbaikilnh pnhubung-
an di antara sesamamu. Taatlah kepada Allah dan
Rnsul-Nya jikn knmu adalah orang-orang yang ber-
iman.' Sesungguhnya lrang-orang yang beriman itu
adalah mereka yang apabila disebut nama Allah,
ganetarl4h hnti mnela; dnn apabiln dibacaknn lupada
mereka ay at- ay at - Ny a, b ertambahlah iman mereka
(lmrmanya) dnn fupada Tilhanlnh mnelm bertawalal.
(Yaitu) nrang-nrang lang mmdirikan shalnt dan yang
menaflwhkan sebagian dari re4ki yang Kami bnikan
kepada mereka. Itulah lrang-orang yang beriman
dengan s eb enar -b enarny a. Mereka aknn memp eroleh

beberapa derajat leetingian di sisi Tilhannya dan
ampunan serta reryki (nikmat) yang mulia." (aI-
Anfaat: 1- )

Kemudian diingatkannya mereka tentang urus-
an mereka dan rencana mereka terhadap diri
mereka sendiri dan rencanaAllah terhadap mereka.

Juga sejauh mana pengetahuan mereka terhadap
realitas dunia dan sejauh mana kekuasaan Allah di
belakangnya dan di belakang mereka,

"Sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi dari
rumahmu dengan kebenaran, padahal sesungguhnya

sebagian dari orang-orang lang beriman itu tidak
mmyulwinya, mnelm membantahmu tmtang leebmnr-

an sesudnh nyata (bahwa mnekn pasti mennng), seol.ah-

olnh mereka dihnlnu lcepada leematian, sednngmnelw
melihat (sebab-sebab Eematian itu). Dan (ingattah),
ketikn AUnh menjanj ilwn kpad"amu bahwa salnh satu

dari dua golongan (yang knmu hadapi) adal"ah untuk-
mu, sedang kamu menginginkan bahwa yang tidak
mempunyai kekuatan smj atalnh y ang untukmu. All"ah
menghendaki untuk membenarknn yang bennr dengan

ay at- ay at- Ny a dan memusnahkan orang- orang lufr,
agar Allah menetapkan yang lnk (Islnm) dnn mem-
banlknn yang batil (syirik) waLaupun zrang-orang jang
berdosa (musyrik) itu tidak menyukainya." (al-
Anfaat:5-8)

Kemudian diingatkannya mereka terhadap
pertolongan Allah yang diberikan kepada mereka.
Juga kemenangan yang dimudahkan-Nya bagi
mereka, dan besarnya pahala yang dikaruniakan
kepada mereka,

'(Ingatlnh), letila kamu mnnohnn putolnngan kzpadn
Tulnnmu, lnlu dip dcenanlnn- Ny a bagimu,'Sesung-
guhnya Aku akan mendatangkan bala bantuan ke-
padnmu dzngan snibu malnilat yang datang berturut-
turut.' Allah tidak menjadikannya (mengirim bala
bantuan itu), melainkan sebagai kabar gembira dan
agar hatimu mmjadi unteram larmnnya. Kemmnngan
itu hnnyalah dari sisi Allah. Suungguhnya Allah
Mahapnkasa lagi Mahnbijaksann. (Ingatlnh), latilil
Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai suatu
penmtnaman daripada- Ny a, dan Allnh mmurunlmn
Icepadnmu hujan d"ari lnngit untukmenyucikan lamu
dmgan hujan itu dan mntghilnnglnn dari lwmu gang-
guan-gangguan setan dnn untuk mmguatknn hntimu
dnn mmrp ntcguh dmganny a telnp ak luki (mu) (ngat-
lah), lcetika Tuhanmu mewahyuknn kepada para
malniknt, 'Sesungguhnya Aku bersama knmu, maka
teguhkanlnh (pen"dirian) orang-zrang yang telnh ber-
iman.' Kelak akan Aku jatuhkan rosa ketakutan ke

dnl"am hnti orang- or arry lmfr, mnlw p enggallah kepala
mneka dan pancunglah ttap-tiap ujung jari rnneln.
(Ketentuan) yang demikian itu adalah lurenn sesurg-

guhnya mereka menentang Allnh dan Rnsul-Nya.
Barangsiapa menentang Allnh dnn Rnsul- Ny a, maka
sesungguhnya Allah amat leeras silcsaan-Nya. Itulah
(hukum dunia yang ditimpalmn atasmu), malu rasa-
lrnnl"ah hukumnn itu. Sesungguhnya bagi nrang-urang
yngkafir itu ada Ary) azp.bnerakn."(al-Anfaal: 9-
l4)

Begitulah konteks surah ini. Ia mencatat bahwa
peperangan itu secara keseluruhan adalah ciptaan
Allah dan rencana-Nya dengan pimpinan dan
pengarahan-Nya, dengan pertolongan dan bantuan-
Nya, dengan tindakan dan qadar-Nya, karena Dia
dan di jalan-Nya. I(arena itu, sejak semula diber-
sihkanlah para peserta perang ifu dari harta ram-
pasan. Juga ditetapkanlah bahwa harta rampasan
itu untuk Allah dan Rasul-Nya. Sehingga, apabila
Allah mengembalikan harta itu kepada mereka,
maka yang demikian itu berarti nikmat dan karunia
yang diberikan kepada mereka. Mereka juga
dibersihkan dari ketamakan terhadap semua rrlm-
pasan, supaya jihad mereka tulus ikhlas karena
Allah semata-mata. Maka, datanglah nash-nash
seperti ini,
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'Maka (yang sebenarnya) bukan kamu yang mem-
bunuh merela, tetapi Alkrhlnh yang mnnbunuh msrekn.

Bukan kamu yangmelempar kztilm lumu melempa7

tetapi All"ahlnh yorg melzmpar. (Alkh berbuat dtmi-
kian untuk membirmsalmn mnela) dnn untuk mzmb ni
kemenangan kepada zrang-orang mukmin, dengan

kemenangan yang baik. Sesungguhnya Allah Maha
Mendengar lagi Maha Mengetahui. Itulah (knrunia
Alkh yang dilimpa)ilnn fupadnmu), dnn sesunguhnya
AlLah me lemahlmn tipu dny a lrarg- nrang y ang kafrx. "
(al-Anfaal: 17-18)

' D an irryatlnh (ni para fuIuhnj irin) Iutikn lamu masih

berj umlalr sedikit, lagi tifinnns di mulm bumi (Melnh).
Kamu takut orang-orartg (Mekah) akan menculik
kamu. Malw, All.ah memberi knmu tempat menetap
(Madinah) dan dijadikan-Nya kamu kuat dtngan

p ntolor.ryan- Nya dnn dibri- Nya lmmu reaki dnri yng
baik-baik agar kamu basyukur." (al-Anfaal 26)

"Ketahuil.ah, sesungguhnya apa saja yang dapat lamu
perolzh sebagai rampasan perang, makn sesungguhnya

seperlima untuk Allah, Rasul, leerabat Rnsul, anak-
arnk yatim, orang-nrarg miskin dan ibnus sabil, jika
kamu beriman lupada Allah dan kepada apa yang
Kami turunlrnn leepadn hamba Kami (Muhnmmat) di
h"ari Furqaan, yaitu di hari butemunya dua pasuknn.
Allnh Mahalwasa atas segala sesuatu. (Yaitu di lruri)
ketika lamu bnada di pin&gir Lembah yang deknt dnn
mereka berada di pinggir lembah yang jauh sedang

kartkh itu bnadn di bawah lumu. Sekiranya knmu
mengadakan persetujuan (untuk menentuknn hnri
pertempuran), pastilah knmu tidak sependnpat dalam
meruntuknn hnri pntunpuran itu. Alan tetapi, (Allnh
mmtpntemulun du a pasulwn itu) agar Dia rulnlaknn
suatu urusan yang mesti dilalcsanakan. Yaitu, agar
orang )ang binasa itu binasanya dengan keterangan
yng nyata dnn agar zrang lang hidup itu hidupnya
dengan luterangan yang nyata (p"k) Sesungguhnya

AIkh Malu Mudnryar lagi Maha, Mmgetahui, (y aitu)
ketika Allah rnenampakkan mereka kepadamu di
dnlam mimpimu fterjumkh) sedikit. Sekiranya All.ah
memperlihatlrnn mereka leepada kamu (berjumlah)
banyak, tentu saja lamu menjadi gentar dnn tentu saja
kamu akan berbantah-bantahan dalam urusan itu.
Almn tetapi, Allnlt tekh menlelnmntknn lamu. Sesung-

guhnya Allah Mah.a Mmgetahui segala isi lati. Ketikn
Allah men"ampakknn merekn kepada knmu sekalian,
letilm lamu berjumpa daryan mnekn berj umlnlt sedikit
pada penglihatan matamu dan kamu ditampakkan-
Nya berjumlnh sedikit padn penglihnnn mata merekn,
karena Allah hendak melakukan suatu urusan yang

mesti dilnlesanaknn. Hanya kepadn Alkhkh diknn-
balilan segala urusan "(al-Anfaal: 4l-44)

Kema"ntapa"r4 
""*t;Persiapan, 

dan Etika
Berperang

Karena peperpngan (semua peperangan yang
dilakukan kaum mukminin) itu ciptaan Allah dan
rencana-Nya, pimpinan dan pengarahan-Nya, de-
ngan pertolongan dan banfuan-Nya, dengan tindak-
an dan qadar-Nya, karena Dia dan di jalan-Nya,

maka di dalam surah ini diulang lagi seruan supaya
memantapkan hati dalam berperang itu. Juga
supaya melaksanakannya, bersiap siaga untuknya,
merasa mantap terhadap perlindungan Allah, ber-
hati-hati terhadap fitnah harta dan anak-anakyang
dapat menghalanginya berpegang pada adabadab
dan etikanya, tidak sombong dan tidakriya. Rasu-

lullah diperintahkan supaya menganjurkan kaum
mukminin memenuhi semua ini. Dalam menjelas
kan hal ini, datanglah nash-nash seperti berikutini.
"Hai orang- orang yang bnimnn, apabiln lwmu berbnu
dengan orang-zrang lans lilfo yary sedang mmy nang-
mu, maka janganlah kamu membelakangi mneka
(mundur). Barangsiapa yang memb elol*"gi merel@
(mundur) diwaktu itu, lscuali bcrbelnkuntuk (siasail

p aarg atnu hmdnk mmggatrunglnn diri daryan Patuk-
an yang lain, m.aka saunguhnya orang itu knmbali
dzrryan membawa lcmurluan dari Allnh, dnn tempat-
nya ialah neralaJahannam, Arnat buruklah tempat
lrcmb aliny a. " (al-Anfaal: 15- 16)

"Hai orang-orang yng beriman, penuhilah seruan
Alkh dnn seruan llnsul apabiln Rnsul menymt lmmu
lupadn suatu yangmembni kzhidupan kzpadn lumu.
Ketahuilah bahwa sesunguhnya Allah membatasi
antara m.anusia dnn lntinya. Snungguhnya lepadn-
Nyalnh lwmu akan dikumpullun "(al-Anfaal: 24)

"Hai orang-zrang yang buiman, janganlnh kamu
mengkhianati Alkh dan Rnsul (Muhammad) dan
(uga) j anganlnh kamu mmgkhinnati amnrat- amnnal
yang dipucayakan lupadamu, sedang knmu mengeta-
hui. Ketahuilnh bahpa hnrtamu dan annk-arulernu itu
hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi
Alkhkh pahnlo yrrg besar." (al-Anfaalz 2T-25)

"Hai orang-orang yang bniman, apabila kamu me-
maangi pasulan (musuh), malw berteguh hntilnlt ltamu
dan sebutlah (nnma) Allah sebarryak-banyalcnya agar
lmmu buuntung. Taatkh lupada Allnh dnn Rnsul-Nya
dnn janganlalt knmu b srbantalt- bantalnn, yattg mmy e -

babkan knmu mmjadi gentar dnn hikng lwkuatanmu
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dan bnsabarhh. Sennggultnya Allnh beserta nrang-nrang

yang sabar.Janganlah kamu menjadi seperti rrang-
nrang y ang ktluar dni lampungny e dtngan rasa angkuh

dan dengan maksud ria kepadn manusia serta meng'

lakng, (orang) darijaknAllah. Dan (ilrnu) Allahme-
liputi apa y ang merela kerj alan. " (al- Anfaalz 45-U)

"Siaplmnlnh untuk menghadnpi mneka lukuatan apa

saja yang lcamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang
ditambat untuk bnperang (yang dengan persiapan itu)
kamu menggentarkan musuh Allah, musuhmu dan

orang-lrang selain mnekn yang kamu tidak mmgeta-

huinya; sedang Allnh mengetahuinya. APa saja yang
kamu nafkahkan pada jalan Allalt, niscaya akan
dibalas dengan cukup lupadnmu dan lwmu tidak alwn
dianiay a (dirugikan)." (al-Anfaaft 60)

"Hai Nabi, lobarlmnlnh semnngat para mukmin itu
untuk berperang.Jil@ adn dua puluh orangyang sabar
di antara knmu, niscaya merekn dnpat mingalahlwn
dua ratus orang musuh. Dan, jilw ada seratus orang
(yangsabar) di antaramu, merelw dapat mengalnhlan
seribu orang-orang knfr, disebabkan orang-orang knfr
itu laum yang tidak mengnti. " (al-Anfaal: 65)

Pada waktu diulang-ulanginya perintah supaya
memantapkan hati dalam berperang, maka pem-

hicaraan pun diarahkan untuk memperjelas rambu-
rambu akidah dan memperdalamnya. Juga untuk
mengembalikan semua urusan, semua keputusan,
dan semua arah kepada akidah itu. Sehingga, tidak
ada satu pun urusan yang hampa dan terkafung-
katung tanpa sandaran, melainkan berfumpu pada

fondasiyang jelas, kokoh, dan dalam.
1. Dalam masalah harta rampasan perang, mereka

dikembalikan kepada ketalnvaan kepada Allah,
merasa takut ketika disebut nama-Nya" dan di.
kaitkannya keimanan dengan ketaatan kepada
Allah dan Rasul-Nya,

"Mereka menanyakan kepadamu tentang (pem-

bagian) hnrtn rampasan pnang. Kntalwnlnh,'Harta
rampasan pnang itu leepunyaan Allah dan Rnsul.
Sebab itu, bntakwalah lapadnAlkh dan perbaiki-
lahperhubungan di antara sesarmmu, dan tnatlah
kepada Allah dan Rasul-Nya jikn kamu adalah
orang-nrang lang beriman.' Sesungguhnya orang-

orangyang buiman itu adalnh mereka yang apa:biln

disebut nama Allnh, gemetarlah lnti mereka; dan
apabiLa dibacakan kep ada mne kn ay at- ay at- Ny a,

b ntnmbahlnh iman mne ka ft,nrmany a) dnn lup ada
Tulnnlnlt merekn b ntawakal- Aaitu) orang-or&ng

yang mendirikan shalat dan yang mena/kahkan

sebagian dari re<eki yang Kami beriknn lupada
mnekn. Itulah zrang-orang yang beriman dengan

s eb mar - b m.arny a. Mere lm almn munp ao l"e h b e b aap a

dmajat lrzth gqbn di sisi Tuhnnnya dnn ampunnn sertn

r e4 ki (nikmat) y ang mulia. " (al- Anfaalz l- 4)

2. Dalam langkah peperangan, mereka dikem-
balikan kepadatqadar dan rencana Allah serta
pengaturan-Nya dengan semua tahapanny4

"ffiitu di hnri) lsetila lamu bnada dt plnggtr lem-
b ah y ang dzlwt dnn mue ka bnadn di pinggir lznbah
yangjauh sed"arg l*fkk itu beradn di bawah knmu.
Sekiranya kamu mengadaknn pnsetujuan (untuk
mmmtulan hnri p ntempuran) pastilnh kamu tidnk
sependapat dalnm menmtukan hari pertempuran
itu. Almn tetnpi, (Allah mempntemulwn dua pasuk-

an itu) agar Dia mdnkulun suatu urusanyangmesti
dilalsanakan. Yaitu, agar orang lang binasa itu
binasanya dtngan leeterangan yangryata dan agar
orangyang hidup itu hidupnya dnryan keterangan

yang nyata (p"k) Sesungguhrry a Allnh Mahn Mm-
d.engar lagi Maha Mmgetahui. " (al- Anfaalz 42)

3. Mengenai peristiwa-peristiwa dan akibat-akibat-
nya, mereka dikembalikan (diingatkan) kepada
pimpinan Allah, pertolongan, dan bantuan-Nya,

'Makn (yang sebenamya) bulan lamu yang mem-

bunuh mereka, tetapi Allahlah yang membunuh
merela. Buknn lamu yang melcmpar lcetilw kamu
melempar, tetapi Allahlah yang mebmpar. (Allah
b erbuat dtmikinn unfu k munbirnsalmn mne kn) dnn
untuk memberi lcemenangan leepada orang-orang
mulonin, daryan lemmnngan y ang baik. Sesungguh-

nya Allah Maha Mendtngar lngt Mah"a Mengeta-
hui." (al-Anfaalz 17)

4. Dalam perintah supaya berhati yang mantap,
mereka dikembalikan (diingatkan) kepada apa
yang dikehendaki Allah buat mereka dalam
kehidupan ini. Juga kepada kekuasaan-Nyayang
bisa saja menghalangi antara mereka dan hati
mereka, dan kepada pertolongan-Nya untuk
orang yang bertawakal kepada-Nya,

"Hai orang-orang lang beriman, penuhilnh seruan

Allah dan seruan RauI apabila Rnsul rnenyeru

lnmu lupdn suatu y ang membni kzhidup an lcepadn

kamu. I(etaftuil"ah bahwa sesungguhrry a All"ah mem-

batasi antara manusia dan hntirrya. Sesungguhnya

kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan." (al-
Anfaal:24)
"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu
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memerangi posuknn (musuh) mala berteguh hntilnh
lamu dan sebutlnh (rutmn) Allnh sebanyak-banyak-

nla agar kamu beruntung." (al-Anfaal: 45)

5. Di dalam menentukan tujuan yang hendak di-
capai di balik peperangan itu, Allah menetapkan,

'Dan perangilnh merekn, supaya jangan adn rttnnh
dan supaya agama itu semata-mata untukAllah."
(al-Anfaal:39)
'Tidak patut bagi s eorang Nabi mempuny ai taw an-
an sebelum ia dapat melumpuhknn musuhnya di
muka bumi. Kamu menghendaki harta benda

duniawi sedangknn Alkh menghendaki (pahak)
akhirat (untukmu). Alkh Mahapnlusa kgi Mal.n-
bij alcsam." (al-Anfaal: 67)

' D an (irryatlnh), letilil Alkth menj anj iknn lupadn-
mu.b ahw a s alah s atu dar i du a go longan (y ang knmu
fodopl) annbh untulonu, sedarryknmu mengingin-
lrnn balrua yang tidnk mernpuny ai lelwatan senj atn -

lnh y ang untukmu. Allnh mnghmdnki untuk mem-

benarlmn yang bmnr dzngan ayarayat-Nya dnn me-

musnahlan orang-orang knftr, agar Allnh mmetap-
knn yang hak (Isla.m) dnn membatalknn yang batil
(syiik) walnupun orang- zrang y ang bndosa (musyik)
itu tidak menyulwinya. " (al-Anfaal: 7-8)

6. Dalam mengahr hubungan antarsesama masya-
rakat muslim dan hubungan antara mereka dengan
komunitas lain, tampak sekali akidah sebagai
faktor pemersatu sekaligus sebagai pembeda- Nilai-
nilai akidah ini pulalah yang menjadikan mereka
berada di garis depan atau garis belakang,

"Sesungguhnya lrang-orang )ang beriman dan
bnhijrah serta berjih"ad dzngan harta dan jiwanya
padaj akn All"ah dnn urang-orang y ang membniknn
tempat ludiaman dnn putolnngan (lcepadn zrang-
orang Muhajirin), mereka itu satu sama lain lin-
dung-melindungt. Dan (tnhnnnil orang-orang yang
beriman, tetapi belum berhijrah, makn tidak ada
lewajiban sedikit pun atasmu melindungi mereka,

sebelum mnekn berhiirah. (Akna tenpi) jikn merekn

meminta pertolongan kepadamu iatim (urusan
pembelnan) agatna, m.akn kamu wajib membnilun
putohngan lscuali tnhndnp knum yang tel"ah adn
perjanjian antnra lamu dengan mnekn. Allnh Mahn
Melihat apa yang lamu lerjaknn. Adapun zrang-
orang yang lmfr, sebagian mere kn mmj adi pelindung
bagi sebagian yang lain.Jikn knmu (ni para mus-

limin) tidak melalcsanakan apa yang telah dipe-
rintaltknn A llnh itu, nis cay a almn tnj adi lu kncau an
di muka bumi dan kerusakan yang besar. Orang-

zrang yang beriman dan berhijrah serta berjihad
pada jalan Allah, dan zrang-orang yang membni
temp at lcedinm.an dan munb ni p ntol.orryan (knp ofo
orang- orang Muhnj irin), mnekn itul"ah orang-orang

yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh

ampunan dnn rezeki (nikmat) yang mulin. Orang-
o,rang yarry b ahnnn sesudnh itu, kemudian bnhijrah
dan berjiluad bersamamu, maka orang-orang itu
tmn"onk golnnsanmu (juga). Orang-mangyang metn-
punyai hubungan kzrabat itu sebagiannya hbih bn-
hnk terhndnp sesarnanya (daripada yang bulan kz-
rabat) di dnkm kinb AIkh. Sesungguhnya AILIL Maln
Mengetnhui segaln sesuatz. " (al-Anfaalt 72-75)

Di samping garis akidah, secara khusus konteks
surah ini menonjolkan garis lain, yaitu garis jihad.

Juga menjelaskan nilai imaniah dan harakiah dalam
jihad, serta membesihkannya dari interes pribadi,
dan memberinya alasan pembenar tertinggi yang
karenanyalah para mujahid mau berangkat ber-
juang dengan penuh kemantapan, ketenangan, dan
terhormat hingga akhir zaman. Secara umum surah
ini memuat arahan tersebut. Karena itu, kami
cukupkan dengan mengemukakan beberapa nash
di dalam memperkenalkan (pendahuluan) surah
ini. Akan kami bahas secara mendetail insyaAllah
pada tempatnya nanti ketika membicarakan nash-
nashnya,

"Hai orang- orang y ang baim"an, apa.bil"a knmu bntemu
dmgan orang-orarg y ang lafzr yng sed"ang mery erary-
mu, malw janganlah kamu membel.akangi mereka
(mundur). B arangsiapa y ang membelnkangi mereka
(mundur) di waktu itu, lecuali bnbelok untuk 6iasa0

p nang atnu hm"dnk mmggatunglwn diri dengan pasuk-

an yang lain, mnkn sesunguhnya orang itu kembali
fungan membaua knnurlmnn dari Allah, dnn tempat-
nya ialah neraka jahanam. Amat buruklah tempat
lumb aliny a." (al-Anfaal: 15- 16)

"Sesungguhrry a binntang (makhluk) y ang paling buruk
di sisi Allah iakh orang-zrang yang knfir, knrena
mereka itu tidnk beriman. (Yaitu) zrang-zrang yang
knmu telnh mengambil perjanjian d"ari merelea, sesudnh

itu mnekn mmgk:hianati janjinya padn setiap lnlinya,
dan merekn tidak takut (akibat-akibatnya).Jilw knmu
menemui mereka dalam peperangan, maka cerai-
beraikanlah zrang-zrang yang di belakang mereka

fungan (mmump as ) merela, sup ay a mne kn mengambil
p e laj aran. " (d-Anfaal z 5 5 - 57)
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"Siaplcanlah untuk menghadapi muela lukuatan apa

saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang
ditambat untuk berpnang (y ang dmgan p nsiapan itu)
kamu mengentarkan musuh Allah, musuhmu dan

Trarg-hrang selnin merelw yang knmu tidak mmgeta-

huinya; sedang Allnh mengetahuinya. Apa saja yang
lwmu mflahlan pada jal"an Allnh, niscaya almn di-
balas dengan cukup leepadnmu dan lumu tidnk alwn
dianiaya (dirugikan)." (al-Anfaal: 60)

"Hai Nabi, kobarlanlnh semangat para mukmin itu
untuk b np uang. Jiln ada dua puluh marry y ang sabar

di antara knmu, niscaya merelm dapat mmgalnhlan
dua ratus orang musuh. Dan jikn ada seratus orang
(yang sabar) di antaramu, mnekn dnpat mengalnhlwn

seribu orang-orang lmfr, disebabknn orarry-orang laftr
itu knum yang tidnk mengertf. "(al-Anfaal: 65)

"Tidnk patut bagi seorang Nabi mempunyai tauanan
sebelum ia dapat melumpuhknn musuhnya di muka
bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawi se-

dnnglan Allnh mmghendnki (p ahnk) akhirat (untuk-

mu). Allnh Mahaperknsa lagi Mahabijakana." (aI-
Anfad:67)
" Or ang- u ang y ang b a iman dnn b n hij r ah s er tn b erj ilad
pada jalan Allah, dan orang-orang yang rnemberi

tempat lcediaman dan memberi pertolongan (l"pofo
zrang-lrang Muhajirin), merekn itulnh orang-zrang

y ang benar -bmar bsrirnan. Merekn munp aoleh arnpun:

an danrepki (nikmat) yangmulia. "(al-Anfaal: 74)

Penuhrp
Akhirnya, surah ini mengafur hubungan antar-

sesama kaum muslimin berdasarkan prinsip akidah
sebagaimana kami jelaskan di muka. Juga mene
rangkan hukum-hukum pergaulan antara kaum
muslimin dan kelompok-kelompok lain dalam
situasi perang dan damai, hingga saat diturun-
kannya surah ini. Selain itu, surah ini menjelaskan
hukum-hukum harta rampasan perang dan per-
janj ian-perjanjian. Juga memberiltan garis-garis
pokok di dalam mengatur hubungan-hubungan itu
dan hukum-hukum ini, seperti tergambar dalam
nash-nash yang jelas dan terbatas ini,

' Mere ka menany alwn kepadamu tentang (p embagian)

harta ramp asan perang. Katalanl"ah,'Harta ramPasan

perang itu kzpunyann Allnh dnn Rnsul."'(al-Anfaal: l)
"Hai orang-orang yang berim.an, apabiln kamu bntemu
dengan zrang-orang I ang knfr y ang sed.ang mmy nang-
mu, maka janganlah kamu membelakangi mereka

(mundur). Barangsiapa yang membekk"ng, mneka
(mundur) di waktu itu, lucuali bnbelok untuk \iasail

p erang atau h.endnk mmggabungknn diri dmgan posuk-

an yang lain, m"aka sesunguhnya orang itu kembali
dengan mmtbawa kmturhnan dari Allah, dan tempat-
nya ialnh nerakaJahannam. Amat burukl"ah tempat
lumb aliny a. " (al-Anfaal: 15- 16)

"Hai orang- orang y arry b eriman, taatlnh kipadn Alkh
dnn Rnsul-Nya, dan janganlnh lmmu bnpaling dari-
pada- Nya, sednng lamu mm"dmgar (puintah-p nin-
tnh- Nya).Jangarilnh lamu mmjadi sebagai orang-orang
(munnfk) y ang berlwta,'Ifumi mmdzngarknn,' pa"dnlnl
mn e lu ti dak mcndengar lmn. " (aI- Anfaalz 20 -21)

"Hai orang-nrang yang beriman, penuhilah seruan

Allah dan seruan Rasul apabiln Rnsul menyeru lwmu
kepadn suatu yangrnembni luhidupan leepadn lumu.
Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allnh membatasi
antara mnnus'i.a dan hntirrya. Sesungguhnya leepada-

Nyalnh lamu akan dikumpullan " (al-Anfaal: 24)

"Hai orang-lrang yang beriman, janganlnh kamu
mengkhiannti Alkh dnn'Rnsul (Muhammad). UuSo)
j anganlnh kamu mengA:hianati amannt- arnannt 1 ang
dip ncay akan kepadamu, s edang kamu mengetahui. "
(at-Anfaaf:27)

"Katalunlah lczpada lrang-urang |ang kartr ilu, Jila
mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah
alan mengampuni merelm tentang dnsa-dosa mereka

yangsudnh lnk.Jilil mnela knnbali lngi, sesunggularya

almn bnlaku (l"podp. mne kn) sunnnh (Allnlt ter lndnp )
orang- orang d.altulu.' Perangil"olt merelu supay a j angan

adaftnah dan supaya agama itu semata-matn untuk
Allah.Jika merekn berhenti (dari kekafiran), maka
sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang merekn

fu rj alun. " (al-Anfaal : 3 8-39)

"Ketahuilnh, sesungguhnya apa saja yang dapat knmu
peroleh sebagai rampasan perang makn sesunguhnya
seperlima untuk Allah, Rnsul, kerabat Rasul, anak-
anak yatim, lrang-urang miskin dan ibnus sabil." (aI-
Anfaal: al)
"H ai orang- orang y ang bnim.an, apabila lamu meme -

rangi pasulun (musuh) makn bnteguh hntilnh kamu
dan sebutl.ah (n"ama) Allnh sebarryak-banyakrrya agar

lnmu bauntung. Taatkh lepann Ailah dnn Rasul-Nya
dnn j arryanlnh knmu berbantnh-bantnh.an, yang mcny e -

babknn kamu mmjadi gentar dnn hilnng lukuatanmu
dan bnsabarlah. Sesungguhnya Allah besnta zrang'
lrang yang sabar. Janganlah kamu menjadi seperti

nrang- zrang lang leeluar dnri knmpungny a drngan rasa

angkuh dan dengan mnlcsudriya lcepada manusia serta
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menghalangi (orang) dari jalan Alkh. Dan, (ilmu)
Allah meliputi apa yang mereka kerjakan." (aI-
Anfaal: 45-47)

"S esmgguhny a binntang (makhluk) yang paling buruk
di sisi Allnh ialnh orang-orang yng fufr, knrenn mzrekn

itu tid"ak b eriman. (Yaitu) lrang- lrang y ang lmmu te l"ah

mengambil perjanjian dnri mneka, sesudah itu merelm

mmgkhiannti j anj iny a pada s etinp kaliny a, dnn merela

tidnk takut (akibat-akibatnya). Jil<n kamu menemui

mer e ka dalam p eperangan, makn cerai - b eraiknnlah
nrang- nrang y ang di b elal'nng merela dcngan (mmump as)

mnela, supay a merekn mcngam.bil pelnj aran. Dan, iika
knmu lrhawatir almn (tt jodt"yo) pengA;hianatan dari
suatu golongan, makn kembalilmnlnh perjanjian itu
ktpada merela dengan cara yangjujur. Sesungguhnya

Allah tidak menyukai zrang-zrang lang bnkhianat.

Janganlnh orang-zranglang kartr itu mmgira bahwa

merelra akan dnpat hlos (dnri leekuasaan AIkh). Se-

sungguhnya mereka tidak dnpat melemahknn (Allnh)
Siaplanlnh untuk menghadnpi merela lukuatan apa

saja yang kamu sangupi dan dari kuda-kuda yang
ditambat untuk berpnang (1ang dmgan p nsiap an itu)
kamu menggentarkan musuh Allah, musuhmu dan
nrang-orang selain merela yang kamu tidnk mengeta-

huinya; sednng Allah mengetahuinya. AFa saja yang
lamu nnflwhlan padn jakn Allnh, nismya alan di.balns

dagan calap kzp adnrnu dnn knmu tidnk almn dinniay a

(dirugilcnn). Dan, jika mereka condong lupada per-
d.ama'inn, mnlu condonglnh lupadanya dnn bntnwalul-
Inh lcepada Allnh. Sesungguhnya Dialnh Yang Mah"a

Mendengar lagi Mahn Mengetahui. Jika mereka

b ermalcsud hendak menipumu, mnka ses urryguhny a

cukuplah Allah (rnenj adi pelindungmu). Dialah yng
mcmp er kuatmu dmgan p er tolorgan- Ny a dan d.engan

para mukmin," (al-Anfaal : 5 5'62)

'Tidnk patut bagi seorang Nabi mempunyai tawanan
sebelum ia dapat melumpuhlean musuhnya di muka
bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawi
sdnnglan Allnh mmgfundnki (palwla) akhirat (untuk-

mu). Allah Mahnpnknsa Ingi Ma4nbijalctann. Kal'au

sekiranya tidnk adn futetapan yang telnh terdahulu dnri
Allala nis my a lamu ditimp a silc ann y ang besar larmn
tebusan yang knmu ambil. Maka, makanlah dari
sebagi.an ramposan perang yang telah lamu ambil itu,

sebogai malannn yang hnlnl l"agi baik, dnn bertnhflalnh
lapada Allnh. S esurryguhny a Allnh Mahn Pengampun

lngi Malm Penyayang. Hai Nabi, kankanlnh l"podo
tawannn-tawarnn yang ad.a di tanganmu, :Jikn Alkh
mengetahui adn kebailan dnlnm hntimu, niscaya Dia
akan memberiknn lupadamu y ang lebih baik d"ari apa

yang telnh diambil dnripadnmu dnn Din aJmn m.engam-

puni knmu.' Allnh Malm Pmgampun lngi Mahn Peny a-
yang. Aknn tetapi, jika mnela (tawannn-tnwanan xtu)

bermaksud hendak berkhianat kepadamu, maka se-

sungguhnya mereka telah berkhianat kepada Allah
sebelum ini, lalu Allah menjadilmn(mu) berkuasa tn-
hndap mereka. Ailnh Maha Mengetahui lngi Maha-
bij alcana. Sesungguhny a zrang-lrang yang beriman

dnn bnhijrah serta berjih"ad dzngan hnrta dnnjiwanya
padn jal"an Allah dan orang-orang yarry memberilan
tunpat lrzdinmnn dnn patolnngan (lupad"a orang-orang

Muhajirin), merelm itu satu sama l,ain lindung-me-
Iindungi. Dan (terlmdnp) zrang-orang yang beriman,

tetapi belum berhijrah, maka tidak ada leewajiban

sedikit pun atasmu mtlindungi muelm, sebelam muekn

berhijrah. (Aknn tenpi) jika mereka meminta per-
tolongan lep adnmu dnl,am (urusan p embeln an) agam.a,

makn knmu wajib memberilnn pertolongan kecuali
tuhnlnp lmum yang tel,ah adn perjanjian antnra knmu

dengan merekn. Allah Maha Melihat apa yang knmu
lwrjakan. Adapun zrang-lrang yang kafir, sebagian

m.erekn menj adi pelindung bagi sebagian yang lnin.Jilu
lmmu ftai para muslimin) tid.ak melaksannlan apa

y ang ttlah dip nintnhkan Allnh itu, niscay a aknn trj adi
kelrncauan di mula bumi dan lerusaknn yang besar.

Orang-orarry y ang baimnn dnn bnhijrah serta berj ilmd
pada jalan Allah, dan orang-orang Jang memberi

tempat kcdiaman dan mtmberi pertohngan (lupofu
nrang-orang muhnjirin), mereka itul'ah orang-orang

yang benar-benar beriman. Mereka mempnoleh

ampunan dnn reaki (nikrnnt) yang mulin. Uang-orang
yang beriman sesudah itu, lcemudian berhiirah dan

berjihnn bersamamu, mnla orang-orang itu termasuk

golonganmu (juyo). Orang-orang yang mempunyai

hubungan itu sebagiannya lebih bnhnk terhadap se-

samnny a (dnrip ada y ang lnrab at) di dalnm kitnt Alhh.
Sesungguhnya Allah Mahn Mmgetnlrui segala sesuatu. "
(al-Anfaaft 67-75)

Demikianlah garis-garis pokok surah ini secara
global. Kalau surah ini secara keseluruhan turun
dalam Perang Badar dan sebagai komentar ter-
hadapny4 maka dari sini kita melihat sisi mnnhnj N-
Qur'an di dalam mentarbiah kaum muslimin dan
menyiapkannya unhrk memimpin manusia. Pada

sisi lain, kita mengetahui bagaimana pandangan

Islam terhadap hakikat sesuatu yang terjadi di
muka bumi dan di dalam kehidupan manusia, de
ngan pandangan yang benar terhadap hakikat ini.
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Perang Badar ini merupakan peperangan besar
di mana kaum muslimin berhadapan dengan kaum
musyrikin. I-antas, kaum muslimin dapat mengalah-
kan mereka dengan kemenangan yang besar. Akan
tetapi, waktu itu keberangkatan kaum muslimin
bukanlah unfuk perang ini, melainkan untuk meng-
hadang perjalanan kafilah Quraisy yang dahulu
telah mentusir kaum Muhajirin dari negeri dan
harta benda mereka Ialu, Allah menghendaki bagi
kaum muslimin selain dari hartarampasan perang
yang mereka inginkan unhrk diri mereka.

Allah menghendaki para kafilah dagang itu ter-
lepas, lantas mereka (kaum muslimin) bertemu
dengan musuh mereka yang berupa orang-orang

Quraisy yan g zalim dan sombong yang telah mem-
bekukan dakwah di Mekah. Orangorang Quraisy
yang melakukan makar untuk membunuh Rasu-
lullah sesirdah mereka menyiksa dan menganiaya
para sahabat beliau sedemikian rupa.

Allah hendak menjadikan peperangan ini se-

bagai pembedaantara kebenaran dan kebatilan,
dan pembeda dalam garis perjalanan sejarah Islam.

Juga garis pembeda perjalanan sejarah kemanusia-
an. Allah juga hendak menampakkan pada peristiwa

itu jarak yang jauh antara rencana manusia untuk
diri mereka sendiri yang mereka sangka baik, dan
rencanaTuhan manusia kepada mereka, walaupun
pada mulanya mereka tidak menyukai.

Selain itu, Allah juga menghendaki agar orang-
orang mukmin mempelajari faktor-faktor yang
membawa kemenangan dan faktor-faktor yang
dapat mendatangkan kekalahan. Dengan demikian,
mereka menerima pelajaran tersebut secara lang-
sung dari Tuhan mereka dan Pelindung mereka.
Yaitu, dimedanperang dan di depanpemandangan-
pemandangannya.

Surah ini mengandung beberapa pengarahan
yang menunjuk kepada makna-makna besar dan
hakikat-hakikat penting ini, sebagaimana ia juga
memuat banyak aturan tentang peperangan dan
perdamaian, harta rampasan dan tawanan, tran-
saksi-transaksi dan perjanjian-perjanjian, faktor-
faktor yang dapat mendatangkan kemenangan dan

faktor-faktor yang dapat mendatangkan kekalahan.
Semuanya dikemas dalam uslub pengarahanyang
mendidik, yang menimbulkan pandangan dengan
berbasiskan akidah. Sekaligus menjadikannya se
bagai penggerak pertama dan paling dominan di
dalam kegiatan insani. Inilah ciri manlmj N-Qur'an
di dalam menampilkan peristiwa-peristiwa dan
mengarahkannya.

Selanjutnya, surah ini memuat beberapa peman-

dangan dari peperangan itu. Beberapa peman-
dangan tentang gerakan jiwa manusia sebelum
gerakan fisik di medan perang dan sesudahnya.
Pemandangan yang hidup yang mengembalikan
peristiwa peperangan, gambarannya, dan sifat-
sifatnya kepada petrasaan, seakan-akan pembaca
sedang melihatnya. I-antas, bertanya jawab sendiri
secara mendalam.

Kadang-kadang surah ini mendatangkan bebe
rapa lukisan dari kehidupan Rasulullah dan ke-
hidupan para sahabat di Mekah, ketika mereka se
bagai kelompok minoritas yang tertindas, takut
diculik orang. Hal itu untuk mengingatkan mereka
kepada karunia Allah yang dikaruniakan kepada
mereka pada saat memperoleh pertolongan. Juga
supaya mereka mengerti bahwa mereka akan men-
dapatkan kemenangan berkat pertolongan Allah,
dan berkat agama yang lebih mereka utamakan
daripada harta dan kehidupan ini.

Selain itu, juga dibayangkan gambaran kehidup
an kaum musyrikin sebelum hijrah Rasulullah dan
sesudahnya. Dilukiskan pula beberapa contoh puing
kehancuran orang-orang kafir terdahulu seperti
keadaan kaum Fir'aun dan orang-orang sebelum
mereka. Hal ini sebagai sunnah Allah yang tak
pernah berganti di dalam memberikan pertolongan
kepada para kekasih-Nya dan menghancurkan
musuh-musuh-Nya.

Demikianlah tema-tema surah ini dengan sifut-
sifatnya dalam sattt kesatuan. Akan kita dapati se
bagiannya dalam ltzini. Kemudian sisanya akan
dibahas pada juz sepuluh bila Allah mengizinkan.

Kami anggap cukup sampai di sini perkenalan
secara global terhadap surah ini. Selanjutnya, kita
hadapi nash-nash Qur' annya.

X'1ji;C';51ti+3vf'tr8't-u;'ti*in j6-
K"fi ;,;'s\;ir'1"HLt:s\itil;
q^:6j6Li"i,\ <,j.;#i rjL $'4;l
ryig'61"fi:i$'ia;"-,4;g$\1$;4fi
{:;;u;54\<,;1.6i\t;tK'*_

"*.L:r;"lk'*r{i*!4-it'r!a.2,f,. zrzzTlizzTl& t2 /- l), .))z ,/.
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Dengan menyebut narna Allah Yang Maha
Pemurah lagi Ivlaha Penyayang

"Mereka menanyakan kepadamu tentang
(pembagran) harta rampasan Perang. I<ata'
kanlahr'Ilarta rampasan perang itrr kepunyaam
Allah dan Rasul. Sebab itu, bertakwalah
kepada Allah dan perbaikilah perhubungan
di antara sesarnarlnl thatlah kepadaAllah dan
Rasul-Nya jika kamu adahh orang-orang yang
beriman.' (1) Sesunguhnya orang-orang yang
b€riman ihr adalah mereka yang apabila di-
sebut nama Allah, gemetarlah hati mereka;
dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-
ayatsNya, bertambahlah ima.n mereka (karena-
nya). Kepada Tbhadah mereka bertawakal. (2i
(Vaitu) orang-orang yang mendirikan shalat
dan yang menafl<ahka^n sebagian dari rezeki
yang Kami berikan kepada mereka. (3) Itulah
onang-orang yang beriman dengan sebena.r-

t
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benarnya- Mereka akan mempenoleh beberapa
derajat ketinggian di sisi Tbhannya dan.Lmpun-
an serta rezeki (nilffrat) yang mulia- (a) Sebagai-
mana Ttrhanrnu menyuruhmu pergi dari
rumahmu dengan kebenaran, padahal sesung-
guhnya sebagian dari orang-orang yang ber-
iman ihr tidak menyukainya. (5) Mereka mem-
bantahmu tentang kebenaran sesudah nyata
(bahwa mereka pasti menang), seolah-olah
mereka dihalau kepada kematian, sedang
mereka melihat (sebab-sebab kematian itu). (6)

Dan (ingatlah), ketika Allah menjanjikan
kepadamu bahwa salah sahr dari duagolongan
(y"rtg kamu hadapi) adalah untukmu, sedang
kamu menginginkan bahwa yangtidak mem-
punyai kekuatan senjatalah yang untukmu.
Allah menghendaki untrk membenarkan yang
benar dbngan ayat-ayat-Nya dan memusnah-
kan orang-orang ka^fir, (7) agar Allah menetap-
kan yang hak (Islam) dan membatalkan yang
batil (syirik) walaupun orang-orang yang ber-
dosa (musyrik) itu tidak menyukainya. (8)

(Ittg.tfuh), ketika kamu memohon pertolongan
kepada Tlrhanmu, lalu diperkenankan-Nya
bagimur'Sesungguhnya Aku akan mendatang-
kan bala bantuan kepadamu dengan seribu
malaikat yang datang berhrmt-hrruL' (9) Allah
tidak menjadikannya (mengirim bala bantuan
itu), melainkan sebagai kabar gembira dan
agar hatimu menjadi tenteram karenanya- Ke-
men,rngan itu hanyalah dari sisiAllah. Sesung-
guhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijak-
sana- (fO) (It grtl"h), ketika Allah menjadikan
kamu mengantrk sebagai suahr penenteraman
daripada-Nya. Allah menurunkan kepadamu
hujan dari langit untuk menyucikan kamu de-
ngan hujan ihr dan menghilangkan dari kamu
gangguan-gangguan setan serta unhrk menguat-
kan hatimu dan memperteguh dengannya
telapak kaki(mu). (tt) (Ingattah), ketika Ttrhan-
mu mewahyukan kepada para Endaikag 'Se-
sungguhnya Aku bersama kamu, maka teguh-
kanlah (pendirian) orang-orang yang telah
beriman.' Kelak akan Aku jatuhkan rasa ke-
takutan ke dalam hati orang-orang ka"fir, maka
penggaltah kepala mereka dan pancunglah
tiap-tiap ujung jari mereka. (12) (Ketentuan)
yang demikian ihr adalah ka"rena sesungguhnya
mereka menentang Allah dan Rasul-Nya.
Barangsiapa menentang Atlah dan Rasul-Nya,
maka sesunguhnya Altah amatkeras siksaan-

Nya (13) Itulah (hukum dunia yang ditimpakan
atasmu), maka rasakanlah hukuman itu. Se-
sungguhnya bagi orang-orang yang ka.fir itu
ada (la$) azab neraka. (14) IIai orang-orang
yangberiman, apabila kamu bertemu dengan
orang-orang yang ka^fir yang sedang menye-
r:rngrnu, maka jaqganlah kamu membelakangi
mereka (mundur). (15) Barangsiapa yang mem-
belakangi mereka (mundud di waknr itu, ke-
cuali berbelok unhrk (siasat) perang atau hen-
dak menggabungkan diri dengan pasukan
yang lain, maka sesungguhnya orang ihr kem-
bali dengan membawa kemurkaan dari Allah,
dan tempabrya ialah nerakaJahannam. Amat
buruklah tempatkembalinya- (16) Maka (ymg
sebenarnya) bukan kamu yang membunuh
mereka, tetapi Allahlah yang membunuh
mereka; dan bukan kamu yang melempar ke-
tika kamu melempar, tetapi Allahlah yangme-
lempar. (Atlah berbuat demikian untuk mem-
binasakan mereka) dan unhrk memberi ujian
kepada orang-orang'mukmin, dengan ujian
yang baik. Sesungguhnya Allah Maha Men-
dengar lagi Maha Mengetahui. (L7) Itulah
(karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu),
dan sesunguhnya Allah melemahkan tipu daya
orang-orang yang kafir. (I8)Jika kamu (orang-
orang musyrikin) mencari keputusan, maka
telah datang keputusa^n kepadamu.Jika kamu
berhenti, maka ihlah yanglebih baikbagimu.
Darr, jil.? kamu kembali niscayaKami kembali
(p"1"). Angkatan perangmu sekali-kali tidak
akan dapatmenolak dari kamu sesuatr bahaya
pun" biarpun diabanyak dan sesungguhnya Allah
beserta orang-orang yang beriman. (19) IIai
orang-orang yang beriman, taatlah kepada
Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu
berpaling daripada-Nya, sedang kamu men-
dengar (perintatr-perintatr-Nya). (20) Jangadafi
kamu menjadi sebagai or:rng-orang (munalik)
yang berkata" 'Kami mendengarkan', padahal
mereka tidak mendengarkan. (21) Sesung-
guhnya binatang (makfluk) yang seburuk-
buruknya pada sisi Allah ialah orang-orang
yang pekak dan nrli yang tidak mengerti apa-
apa. (22) Kalau kiranya Allah mengetahui ke-
baikan ada pada merekan tenhrlah Allah men-
jadikan mereka dapat mendengar.Jika Allafi
menjadikan mereka dapat mendengax, niscaya
mereka pasti berpaling juga" sedang mereka
memalingkan diri (dari apa yang mereka

I
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dengar ift). (23) Hai orang-orang yang ber-
imaJq penuhflah seruan Altah dan seruan Rasul
apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu
yang memberi kehidupan kepadamu. Keta-
huilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi
antara manusia dan hatinya. Sesungguhnya
kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan. (24)

Peliha"ralah dirimu daripada siksaan yang tidak
khusus menimpa orang-orang yang zalim saja
di anta.ra kamu. Ketahuilatr bahwa Allah amat
keras siksaam-Nya. (25) Dan ingatlah (hai kaum
Muhajirin) ketika kamu masih berjumlah
sedikig lagi tertindas di muka bumi (Mekah),
kamu takut orang-orang (Mekah) akan men-
culik kamu, maka Allah memberi kamu tempbt
menetap (Ivladinah) dan dijadikan-Nya kamu
kuat dengan pertolongan-Nya da^n diberi-Nya
kamu rezeki dari yang baik-baik agar kamu
bersprkur. (26) IIai orang-orang yang beriman,
janganlah kamu mengHrianati Allah dan Rasul
(MuhalIrrmad) dan (iuga)janganlah kamu meng-
khianati amanat-amanat yang dipercayakan
kepadamu, sedang kamu mengetahui. (27)
Ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu
ihr ha"tryalah sebagai cobaan dan sesungguhnya
di sisi Alahlah pahala yang besar. (28) Hai
orang-orang yang beriman, jika kamu ber-
takwa kepada Allah, niscaya Dia akan mem-
berikan kepadamu furqaan dan menghapus-
ka"n segala kesalahan-kesalaha^nmu dan meng-
ampuni (dosa-dosa)mu. Allah mempunyai
karunia ya^ng besar." (29)

Pengantar
Tbpik pelajaran pertama surah ini adalah men-

jelaskan hukum Allah mengenai harta rampasan
perang yang diperoleh kaum muslimin dalam jihad
mereka di jalan Allah. Hal ini setelah terjadi per-
debatan internal di antara para peserta Perang
Badar tentang sistem pembagiannya. Kemudian
Allah mengembalikan pembagian harta rampasan
perzmg ini kepada hukum dan keilutusan-Nya. lni
sebagaimana Dia juga mengembalikan mereka
untuk bertakwa kepada-Nya, menaati-Nya, pafuh
kepada Rasul-Nya, dan mengumpulkan rasa iman
dan takwa di dalam hati mereka.

Kemudian mereka diingatkan terhadap apa yang

mereka kehendaki buat diri mereka dari kafilah dan

harta rampasan itu. Juga kemenangan dan pepe
rangan yang Allah kehendaki buat mereka Diingat-
kan pula bagaimana jalannya peperangan itu,

padahal jumlah mereka sedikit dan persiapannya
pun tidak memadai. Sedangkan, musuh mereka
banyak jumlahnya dan persiapannya memadai.

Selain itu, mereka diingatkan bagaimana Allah
memantapkan mereka dengan memberikan per-
tolongan dengan mengirim malaikat, menurunkan
hujan unfuk mergka minum dan mandi, dan men-
jadikan kerasnya ianah di bawah mereka sehingga
tidak berdebu. Juga dijadikannya mereka mengan-
tuk sehingga membuat mereka tenang dan ten-
teram. Dan, bagaimana Dia menimbulkan rasa
takut di dalam hati musuh-musuh mereka dan
menurunkan siksaan yang pedih kepadanya.

Oleh karena itu, diperintahkan-Nya kaum muk-
minin supaya bersikap mantap di dalam setiap pepe
rangan, meskipun pada mulanya mereka terpana
oleh kekuatan musuh. Pasalnya, pada hakikahrya
Allahlah yang membunuh lawan, yang memanah,
dan yang mengafur. Sedangkan, mereka hanyalah
sebagai alat pelaksanaan qadar dan qudrat Allah
saja. Mereka hanya dipergunakan Allah untuk me-
lakukan apa yang dikehendaki-Nya.

Kemudian diejeklah kaum musyrikin yang se-

belum peperangan meminta kepuhrsan. [alu, mereka
meminta ditimpakannya bencana kepada golongan
yang lebih sesat dan memutuskan kekeluargaan.
Maka, Allah berfirman kepada mereka,

'Jikn. knmu (orang- orang musyrik) mmcari l<tputusan,

makn sesunguhnya keputusan itu telah datang ke-
padnmu. " (al-Anf. aat 19)

Allah melarang kaum mukminin menyerupai
sikap orang-orang munafik yang mendengar tetapi
tidak mendengar, karena mereka tidak mematuhi
perintah.

Pelajaran ini disudahi dengan mengulang bebe
rapa seruan kepada orang-orang yang beriman,
supaya memenuhi panggilan Allah dan Rasul ketika
mereka diseru kepada sesuatu yang menghidup
kan hati dan pikiran mereka, meskipun dibayang-
bayangi oleh kematian dan peperangan. Diingat-
kan-Nya bagaimana dulu mereka berjumlah sedikit
dan lemah kondisinya serta takut dibunuh musuh.
Kemudian Allah melindungi mereka dan mem-
binasakan musuh-musuh mereka dengan per-
tolongan-Nya.

Allah akan menjadifurqan'daya pembeda' di hati
mereka dalam seluruh gerak mereka jika mereka
bertakwa kepada-Nya. Di samping itu, akan di-
hapuskan kejelekan-kejelakan mereka dan diam-
puni dosadosa mereka. l€bih dari itu, mereka juga
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menantikan karunia Allah yang bila dibandingkan
dengan harta rampasan, maka harta rampasan ifu
kecil dan tak bernilai.

rrarta Rampasan ;;rifat orans
Beriman yang SebenaJnya

-;rt\fit1j;1tb3u'trj."$;Ji&inli|

K"Ya;';';,1\;5r'P';'1r"\ j'45i
:4ffi6.i6{u7i <,hiii r,3r S U3
.tig'('t\fr!(;,ft ;1;?l;g$\:'$"&]i'
"ii{;9,15+,\<';16-,r\itKfr
'$2L{r1"lkr#F\?6w-it6H

Ag /, 'l? 
/4/ .l// a tt

*etso)))Dg)ry>)
'Mnela mennnyalwn lrcpadamu tentarry @embagmn)
hmtn rampasan perang. Kanlanl'ah,'Hmta rampasan

perang itu kepunyaan Allah dan Rarul. Sebab itu,
bertnlaml"ah lepada Allah dan pnbaikil"ah pnhubung-

an di antara sesantatnu. Taatlah kepada Allah dan

Rasul-Nya jikn knmu anakh araltg-nrang |ang bn-
iman.' Sesungguhnya orang-nrang yang beriman itu
annbh muela yang apabiln disebut nana Allah, gmu-
tarlah hati mereka; dan apabil'a dibacakan lupodo

mereka ay at- ay at- Ny a, bertamb ahlnh iman mereka

(karenany a). Kepada Tilhanlah mneka bertaw aknl'
(Yait" ) nrang- orang I ang mm.dirilmn s halnt dan y ang

menaflahlmn sebagian dari reryki yang Kami berikan

lepada mnelm. Itulah orang-nrang yang beriman dn-

ngan sebenar-benarnya. Mereka aknn memperoleh

beberapa derajat lcetingian di sisi Tuhannya dan

ampunan seria rezeki (nikmat) yang mulia." (aI-
Anfaal: 1-4)

Dalam perkenalan secara globaf terhadap surah

ini, sudah kami sebutkan beberapa riwayat tentang

sebab turunnya ayat-ayat in Kemudian kami tam-

bahkan riwayat-riwayat lain unhrk menambah kesan

tentang suasanaketika surah ini dihrunkan secara

keseluruhan. Juga ayat-ayat yang berkenaan dengan

harta rampasan perang secara kfiusus. Tidak lupa
juga kami paparkan sifat-sifat riil kaum muslimin
dalam menghadapi perang besar yang pertama

setelah berdirinya daulah Islamiah di Madinah.

Dalam tafsirnya, Ibnu IGtsir mengatakan batrwa
Imam Abu Daumd, an-Nasai Ibnu Jarir, Ibnu Mar-
dawaih, Ibnu Hibban, dan Hakim meriwayatkan
dari beberapa jalan dari Dawud bin Abi Hind, dari
Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwa ia berkata, "Pada

waktu Perang Badar, Rasulullah bersabda, 'Barang'

siapa bnbuat begini,dan begini, mnlm ia akan men-

dnpatknn ini dnn ini.' Maka parapemuda bergegas
turut berperang, dan tinggal orang-orang fua yang

bernaung di bawah bendera. Setelah mendapatkan
harta rampasan, maka datanglah mereka untuk
meminta harta rampasan perang yang diperuntuk-
kan buat mereka. I alu, orang'orang tua berkata,

Jangan mengabaikan kami, karena kami menjadi
mantel bagi kalian. Kalau kalian terdesak, tentu
akan kembali kepada kami.' [-alu, mereka ber-
tengkar. IGmudian Allah menurunkan ayal' Mnelm

bntany a lrepadamu bntang hmta rampasan' pwang,. . .',

hingga firman-Nya, T.dntlnlt lep onn Ailnh dnn Rnsul-

Ny a jilrn lmrnu bnim.an. "'
At#Tsauri meriwayatkan dari al-I&lbi, dari Abu

Shalih, dari Ibnu Abbas, bahwa ia berkata, "Pada

wakhr Perang Badar, Rasulullah bersabda , 'Bmang-

sinpa m.embunuh seorang (musuh), mnkn in mendnpat-

lan begini dnn begini; dan barangsiapa yang bnhrtsil
membawa seorang tawanan, maka dia mmdnpatlwn
ini dan ini.'Maka, datanglah Abul Yasiir dengan
membawa dua orang tawanan, lantas dia berkata,
Wahai Rasulullah, mudatrmudahan Allah memberi
rahmat kepadamu. Engkau telah berjanji kepada
kami.'

[.alu, Sa'ad ibnu Ubadah berdiri dan berkata,
Wahai Rasulullah, kalau engkau berikan kepada
mereka itu, niscaya sahabat-sahabahnu tidak men-
dapatkan apa-apa lagi. Sesungguhnya yang meng-
hatangi kami melakukan hal ini bukan karena kami
tidak menginginkan pahala atau takut kepada
musuh. Tetapi, kami berada di tempat ini hanya

untuk menjagamu karena kami takut musuh akan
menelikung engkau dari belakang.' Kemudian
mereka bertengkar, lalu hrun firman Allah, Mnela
menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta
rampasan perang. Katakanlah, 'Harta rampasan

perang itu ktpunyaan Allnh dnn knul. . . . "'Kata Ibnu
Abbas, "Dan, turun pula firman Allah,

'Ketahuilnh bahwa apa sajayangdnpat lamu pnokh
sebagai rampasan puang mala sesanguhry a sepulimn

untuk Allah, Rnsul, knabat Rasul, anak-ana'k yatim,

nrang-orangmiskin, dan ihnus sabil, jila knmu berimnn

kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunknn
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leepadn hnmba Kami (Muhnmmad) di hari Furqaan,
yaitu di hnri bntemunya dua pasukan. Allnh Malm-
kuasa atas segaln sesuatu. "'(al-Anfaal: 41)

Imam Ahmad mengatakan bahwa telah dicerita-
kan kepadanya oleh Abu Muawiyah, dari Abu Ishaq
asy-Syaibani, dari Muhammad bin Abdullah ats-
Tsaqafi, dari Sa'ad bin Abi Waqqash, ia berkata,
"Padawaktu Perang Badar, ketika saudaraku Umair
terbunuh, maka saya bunuh Sa'id ibnul Ash. [alu,
saya ambil pedangnya, dan pedang itu bernama
Dzul Kasyifah. Saya bawa pedang itu kepada Nabi
dan beliau bersabda, 'Pergilah dan lemparkan
pedang itu ke dalam kumpulan harta rampasan
perang sebelum dibagi.' Ialu, saya kembali dengan
gejolak perasaan karena terbunuhnya saudaraku
ihr dan diambilnya harta rampasanku. Maka, tidak
lama.setelah saya berjalan, turunklah surah al-
Anfaal. Kemudian Rasulullah bersabda kepadaku,
'Ambillah rampasanmu. "'

Imam Ahmad juga mengatakan bahwa telah
diceritakan kepadanya oleh Aswad bin Amir, dari
Abu Bakar, dari Ashim bin Abi Najud, dari Mush'ab
bin Sa'ad, dari Sa'ad bin Malik, ia berkata, 'Wahai
Rasulullah, Allah telah menyembuhkan saya dari
serangan kaum musyrikin hari ini. Maka, beri-
kanlah pedang ini kepadaku.' Beliau menjawab,
'Pedang ini bukan milikku dan bukan milikmu,
maka letakkanlah ia.' Kemudian saya letakkan
pedang ifu, lalu saya kembali. Saya berkata,'Mudah-
mudahan pedang ini akan diberikan kepada orang
yang tidak menghadapi cobaan seperti saya.'

Tiba-tiba ada seseorang yang memanggil saya
dari belakang. Saya berkata (di dalam hati),'Apakah
Allah telah menurunkan sesuatu berkenaan dengan
saya?' Rasulullah bersabda,'Engkau tadi meminta
pedang itu, padahal ia bukan milikku. Sekarang
pedang itu telah diberikan kepadaku, maka ia se
karang kuberikan kepadamu.' Dan, Allah menurun-
kan ayat ini, 'Merekn menanyaknn kepadnmu tentang
pembagian harta rampasan perang. Katakanlah,
'Harta rampasan perang itu keQiunyaan Allah dan
Rnsul .... "'ImamAbu Dawud,Tirmidzi, dan Nasai
meriwayatkannya dari beberapa jalan dari Abu
Bakar bin Iyasy. ImamTirmidzi berkata, "Hadits ini
hasan sahih."

Riwayat-riwayat ini menggambarkan kepada kita
suasana ketika difurunkannya ayat-ayat surah al-
Anfaal itu. Sungguh merinding seseorang ketika
melihat para peserta Perang Badar membicarakan
harta rampasan perang. Padahal, mereka adalah

kaum Muhajirin yang telah rela meninggalkan
segala sesuatu unfuk berhijrah guna menyelamat-
kan akidah merek4 tanpa menghiraukan kekayaan
dunia sedikit pun. Sementara ifu, orangorangAnshar
yang telah membantu kaum Muhajirin dengan
merelakan harta dan rumah-rumah mereka unfuk
dirhakan dan dilempati bersama, tidak ada sedikit
pun yang bakhil terhadap kekayaan dunia sebagai-
mana disinyalir Allah dalam firman-Nya,

'Msrelfi rvluintai orang yang bnhijrah bpada nnelu.
Merela tiadn rnmnruh luinginan dnlam lwti mnelw
terlndap apa-apa yang dibnilan lupada mnela (wry
Muhajirin). Mneka mengutamakan (orang-orang
Mulnjirin) atas diri mnelm smdiri. Sekalipun merelu
memerlulan (apa yang mereka berikan itu).'(aI-
Hasyr:9)

Akan tetapi, kita dapati sebagian tafsir mem-
bawakan beberapa riwayat yang memaparkan feno
mena ini.

Harta rampasan pada waktu itu berhubungan
dengan cobaan yang baik dalam peperangan.
Dengan begitu, ia menjadi bukti cobaan yang baik
ihr. Pada wakhr itu, orangorang sangat berambisi
mendapatkan bul:ti atau kesaksian ini dari Rasu-
lullah dan dari Allah, dalam peperangan pertama
untuk mengobati hati mereka dari sakit hati ter-
hadap orang{rang musyrik. Ambisi ini telah me
nutup dan mengalahkan persoalan lain yang di.
lupakan oleh orang-orang yang membicarakan
surah al-Anfaal. Sehingga, Allah mengingatkan
mereka dan mengembalikan mereka kepada-Nya

Inilah keharusan bertoleransi di antara mereka
dalam bergaul, serta berdamai dalam hati dan pe
rasznn. Sehingga, mereka menyadarinya sebagai-
manayang dikatakan oleh Ubadah ibnush-Shamit
r.a., "Mengenai kami-para peserta Perang Badar-
diturunkannya surah ini ketika kami berselisih
tentang harta rampasan perang, dan akhlak kami
menjadi buruk Maka, Allah melepaskan harta ram-
pasan ifu dari tangan kami, dan menyerahkannya
kepada Rasulullah."

Allah telah memberikan tarbiah Rabbaniah ke
pada mereka dengan perkataan dan perbuatan,
dengan dilepaskan-Nya seluruh harta rampasan
dari tangan mereka dan dikembalikan-Nya kepada
Rasulullah. Sehingga, Dia menurunkan hukum
mengenai pembagian harta rampasan ini secara
keseluruhan. Maka, harta rampasan ini bukan hak
rnereka yang patut mereka perselisihkan. Akan
tetapi, merupakan karunia dariAllah kepada mereka,
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yang dibagi-bagikan oleh Rasulullah sebagaimana
yang diajarkan Allah kepada beliau. Hal ini selain
pendidikan praktis sekaligus juga merupakan
pengarahan jangka panjang, yang dimulai dengan
ayat-ayat ini, dan berkelanjutan dengan ayat-ayat
berikutnya.

'Mere kn menany aknn lupadamu tentang (p embagian)
hnrta rampasan p narry. Kanknnl.ah,'Harta rampasan
perang itu kepunyaan Allah dan Rnsul. Sebab itu,
bntahtalah lepada Alkh dan pnbaikilnh pnhubung-
an di antara sesamamu. Taatlah kepada Allah dan
Rasul-Nya jika kamu adalah zrang-orang yang ber-
imnn."'(al-Anfaalz L)

Bisikan yang datang kepada hati yang berselisih
tentang harta rampasan ini adalah bisikan supaya
bertakwa kepada Allah. Mahasuci Pencipta hati
Yang Maha Mengetahui rahasia-rahasia hati. Dia
tidak memalingkan hati dari kepekaan terhadap
kekayaan kehidupan dunia dan tidak melepas-
kannya, meskipun penjelasan ini sarat dengan
makna sebagai bukti terhadap ujian yang baik.
Yaitu, memfokuskan perasaan untuk bertah'rra
kepada Allah, takut kepada-Nya, dan mencari ridha-
Nya dalam urusan dunia dan akhirat. Sesung-
guhnya hati yang tidak bergantung kepada Allah,
tidak takut kemurkaan-Nya, dan tidak mencari
ridha-Nya, niscaya ia tidak akan dapat lepas dari
beban harta kekayaan duniawi dan tidak akan dapat
bebas merdeka.

Talnva merupakan kendali hati, yang dapat me
nuntunnya untuk tunduk dan patuh kepada Allah
dengan mudah. Dengan kendali ini, Al-Qur'an
membimbing hati untuk memperbaiki dirinya sen-
diri,

". . . Sebab itu, bntalcutakh leepada Allnh dnn pubaiki-
lnh perhubungan di antara sesamamu...."

Dengan kendali ini, Al-Qur'an membimbingnya
untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya:

"...Thatlah lcepada Allnh dnn Rnsul-Nya...."

Ketaatan pertama di sini ialah ketaatan kepada
hukum yang telah ditetapkan Allah berkenaan
dengan harta rampasan perang. Flarta rampasan
perang itu telah lepas dari tangan seorang peserta
perang secara mutlak, dan kepemilikannya secara
mendasar kembali kepada Allah dan Rasul-Nya.
Maka, hak penggunaan hartaitu bermuarakepada
Allah dan Rasul-Nya. Tidak ada sikap lain bagi
orang{rang yang beriman selain menyerah kepada

hukum Allah dan pembagian Rasulullah dalam
masalah harta rampasan perang ini, dengan hati
yang ikhlas dan jiwa yang rela. Dengan demikian,
mereka akan dapat memperbaiki hubungan dan
perasaan mereka. Hati mereka menjadi jernih di
dalam menghadapi sebagian yang lain. Begitulah,

". . Jika. kamu adaloh lrang- zrang y ang b eriman. "

Oleh karena itu, iman harus memiliki bentuk
amaliah yang praktis dan tampak jelas. Tujuannya
untuk memantapkan keberadaannya dan mener-
jemahkan hakikatnya, sebagaimana sabda Rasu-
lullah,

I 3t

,rG)t
l -l'

L-.-LoJl

./ .t o 21,u ,r^ ;N-r , (JEiJt yJ ,-;3t.,
tl ,..t. t-t / .

{. J6'Jl ast-e 1

. "ir.*Jqp

"Iman itu bukan angan-angan (khayalan) dan ber-
manis mulut. Akan tetapi, iman adalah sesuatu

fteyakinnn) yangm"antnp di dnlnm luti dnn dibulctilmn
dengan amal."(HR ad-pailami dari Anas)

Oleh karena ifu, komentar semacam ini banyak
terdapat di dalam Al-Qur'an untuk mengukuhkan
makna yang ditetapkan oleh Rasulullah ini, dan
untuk mentakrifl<an iman dan mendefinisikannya.

Juga unfuk mengeluarkannya dari sekadar kata-
kata yang diucapkan dengan lisan, atau angan-
angan kosong yang tidak ada realisasinya dalam
dunia amal yang nyata.

Setelah itu, dilanjutkan dengan menetapkan
karaktersitik iman yang "sebenarnya" sebagaimana
yang dikehendaki oleh Rnbbba9iagama Islam ini.
Hal ini unhrk menunjukkan batasan kepada mereka
apa yang dimaksudkan dengan firman-Nya, 'likn
knmu adalnh orang-zrang yang brim.an. "Maka, inilah
keimanan yang dimaksudkan Rabb agama ini buat
mereka,

"S esungguhny a zrang- zrang yng bniman itu h.any alnh
merekn yang apabil"a dkebut namn Allnh, gemetarlnh

hati mereka; dan apabila dibacakan kepada mereka
ayat-ayat- Ny a, bertambahl"ah iman merekn (knrenn-
nya). Kepada Tuhanlah mereka bertauakal. (Yaitu)
zrang- lrang y ang mendiriknn shalnt dan y ang mennf
knhknn sebagian dari rezeki yang Kami bnilun kepada
mereka. Itulah lrang-lrang yang beriman dengan
s e b enar - b enarny a. Mer e kn aknn memp er o le h b eb erap a
derajat lutinggian di sisi Tilhannya danampunan serta

rezeki (nikmat) yang mulia." (al-Anfaal: 2-4)

Pengungkapan Al-Qur'an dengan bangunan kata
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yang lembut ini menunjukkan materi kandungan
maknawi (spiritual) nya. Di dalam ungkapannya ini
terdapat kata sandang untuk membatasi yaitu
innnm.an'hanya', dan tidak ada alasan untuk men-
talnvilkannya (memberinya arti lain). Di sini juga
terdapat keketapan yang halus, dengan mengata-
kan bahwa yang dimaksud adalah "iman yang
sempurna". Tidak, tidak demikian! Sebab, seandai-
nya yang dimaksud ifu "iman yang sempurna",
tentu Allah Yang Mahasuci sudah mengatakannya
begitu.

Ungkapan ini merupakan ungkapan yang menr-
batasi serta halus dan lembut petunjuknya, batrwa
orang{rang yang demikian sifat-sifatnya, amalan-
ny4 dan perasaannya adalatr orangorang mukmin,
oftulg{ftmg yang beriman- Orangorang yang tidak
demikian sifat-sifatnya secara keseluruhan, bukan-
lah orang mukmin. Taukid'pnegasan'pada akhir
ayat, 'Mueka, itulah orang-orang mukrnin yang se-

b anrny a", merupakan penegasan terhadap hakikat
ini. Maka, orang{ftng yang bukan mukmin yang
sebenarnya, szuna sekali bukan orang mukmin.
Kalimat-kalimat Al-Qur'an itu saling menafsirkan.
Allah berfirman,

'Malu, apa l^agt sesudah lubmaran lmlau bulan lee-

sesatan?" Svntsz 32)

Maka, apa yang bukan kebenaran adalah ke-
sesatan.

Tidak dapat diterirna pernahanum yang mengata-
kan bahwa antonim (kebalikan) dari sifat 'brang-
orang mu lvnin y ang s e b mamy a " adalah orang{rang
mulanin yang tidak sempurna imannya. Ungkapan
Al-Qur'an yang lembut dan cermat ini tidak boleh
ditentang dengan talapil-takwil yang mudah meleleh
dengan segala ilustrasi dan pernyataan-pernyataan-
nya.

Oleh karena itu, para salaf mengetatrui dari ayat-
ayat ini bahwa orang yang pada dirinya tidak
terdapat sifat-sifat dan amalan-amalan seperti yang
disebutkan ini, berarti tidak terdapatkeimanan di
dalam hatinya dan dia sama sekali bukan orang
yang beriman. Disebutkan di dalam Tafsir Ibnu
Katsirbahwamengenai firman Allah, "Sennguhnya
nratg-zrang yang bnimnn itu lwnyalnh merelw yang
apabik disebut ramn Allah, gemetarlnh lnti merelra",
Ali bin Thalhah berkata dari Ibnu Abbas, "Orang-
orang munafik itu di dalam hatinya tidak terbetik
sedikit pun ingat kepada Allah ketika menunaikan
suatu kewajiban. Mereka tidak beriman kepada
ayat-ayat Allah, tidak bertawakal kepadaNya, tidak

menunaikan shalat apabila jauh dari pandangan
orang lain, dan tidak menunailan zakathafiamereka.
I-antas Allah menginformasikan bahwa mereka
bukan orang yang beriman. Kemudian Dia me
nyifati orang-orang mukmin dengan firman-Nya,
'Saungguhnya orang-oratg yang berimnn itu lwnyalalt
rnuekn yang apabil"a disebut nnma Allah, gemetarlnh
lwti merelw.' lantas, mereka menunaikan kewajib
an-kewajibannya. Dan, apabil,a dibacaknn l"podo
merelu ayar-ayaf-Itlyy mala bnWnfulilah iman mnekai
yakni bertambah keyakinan mereka. 'Kepada
Tuhanlah mnekn bttaanakal', yakni tidak berharap
kepada selain-Nya."

Akan kita lihat dari sifat-sifat ini bahwa tidak
mungkin ada iman tanpa sifat-sifat ini. Persoalannya
bukanlah persoalan kesempurnaan atau kekurang-
an iman. Persoalannya adalah persoalan adaatau
tidaknya iman.

"Sesunguhnya nrang-orang Jang bniman itu lmny alalt
mnelrn yang apabila disebut nam.a Allnh, gemetarhh
lnti mneka.... " (d-Anfaaft 2)

Ini adalah getaran perasaan yang menyentuh
kalbu orang mukmin ketika disebut nama Allah
dalam suahr perintah atau larangan. Mak4 ia merasa
tertutup oleh keagungan-Nya, meluaplah rasa
takutnya kepada-Nya, dan terbayanglah olehnya
keagungan Allah dan kehebatarrNya Di samping
itu, terbayang pula kekurangan dirinya dan dosa-
dosany4 lantas termotivasi unfuk melakukan amal
dan ketaatan. Atdu, sepertiyang dikatakan Urnmud
Daida'r.a. yang diriwayatkan oleh atsTsauri, dari
Abdullah bin Utsman bin Khatsyam, dari Syahr bin
Hausyab. Ummud Darda' berkata,

, :)J.5 tLj tiI : Utt. ; , j6 r
/ ,.,: t o.r' .2 a '
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'Li-rjt 
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"Gemetar dalam hnti itu seperti bisul yang panas
(hendak pecah), apalwh mglwu merasa gemetar waktu
itu?"Yangditanyammjawol,"Bennn"UmmudDardn'
bsrl@ta,'Apabik mgluu mnasalun lml itu, malw bn-
dnalnh kepadn Allnh, karenn doa itu dapat menghikng-
lun hal itu."

Itulah keadaan hatiyang memerlukan doauntuk
menenangkan dan menenteramkannya Dan begifu-
lah keadaan hati orang mukmin ketika disebut
nama Allah dalam suatu perintah atau larangan,
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sehingga ia lantas melaksanakan perintah itu dan

menjauhi larangan tersebut, sebagaimana dikehen-
daki AUah Yang Mahaluhur, karena mengagungkan
Allah dan takut kepada-Nya.

". . . D an ap ab iln dib acalan kep ada mu e kn ay at - ay at-
Nya, mnkn bertambahlah iman mereka...."

Hati yang beriman itu dapat menemukan di
dalam Al-Qur'an sesuatu yang bisa menambah ke
imanan dan mengantarkannya kepada ketenteram-
an. Sesungguhnya Al-Qur' an dapat berinteraksi
dengan hati manusia tanpa perantaraan siapa pun,

dan tidak dapat dihalangi oleh sesuatu pun kecuali
kekufuran. Apabila penghalang iman ini tidak ada,

maka hati akan merasakan manisnya Al-Qur'an.
Kesan-kesannya yang berulang-ulang akan me-

nambah keimanan yang mengantarkan hati kepada

ketenangan dan kemantapan. 1 I

Sebagaimana kesan-kesan Al-Qur'an di dalam
hati yang beriman dapat menambah keimanan,
maka hati yang beriman inilah yang mengetahui
adanya kesan-kesan yang dapat menambah ke-
imanan itu. Oleh karena itu, penetapan hakikat ini
disebutkan secara berulang-ulang di dalam Al-

Qur'an, seperti di dalam firman Allah, "S esungguh-

nya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda
kekuasaan Allah bagi orang- zrang mukmin," Salah

seorang sahabat pernah berkata, "Kami telah diberi
iman sebelum diberi Al-Qur'an."

Dengan iman ini, mereka mendapati rasa l*iusus
terhadap Al-Qur'an. Perasaan yang didukung oleh
suasana kejiwaan mereka, yang hidup dengan Al-

Qur'an dan mengaplikasikannya dalam kehidupan
nyata. Mereka senantiasa merasakan dan me-
mahaminya. Dalam beberapa riwayat mengenai
furunnya ayat ini, disebutkan perkataan Sa'ad bin
Malik ketika dia meminta Rasulullah untuk mem-
berikan pedang rampasan perang kepadanya. Beliau
berkata kepada Sa'ad, "Sesungguhnya pedang ini
bukan milikmu dan bukan milikku, maka letak-
kanlah ia." Ketika Sa'ad dipanggil, setelah dia me
letakkan pedang dan pergi, ia berharap bahwa Allah
telah menurunkan ayat berkenaan dengan per-

soalan ini. Dia berkata, "Sungguh Allah telah me
nurunkan sesuatu berkenaan denganku." Rasu-

lullah bersabda,'Tadi kamu meminta pedang ke-
padaku padahal ia bukan milikku. Sekarang pedang

itu telah diberikan kepadaku, maka kuberikanlah ia
kepadamu."

Demikianlah para sahabat hidup dengan Rnbb

mereka dan bersama Al-Qur'an yang senantiasa
hrun kepada mereka. lni merupakan sesuafir yang

sangat besar dan saat yang menakjubkan dalam
kehidupan manusia. Oleh karena itu, mereka me
rasakan Al-Qur'an demikian rupa.

Sebagaimana mereka melakukan gerakan praktis

di bawah naungan pengarahan Al-Qur'an secara
langsung, maka sensitivitas mereka semakin me
ningkat. Kalau yang pertama (masa kehidupan
sahabat) tidak berulang dalam kehidupan manusia,

maka yang kedua (gerakan Qur'ani) senantiasa
berulang manakala ada golongan beriman yang
berusaha bergerak mengaplikasikan agama ini di
dalam realitas kehidupan masyarakat sebagaimana
yang dilakukan oleh golongan Islam pertama.
Golongan beriman inilah yang bergerak dengan Al-

Qur'an untuk mengaplikasikan kembali agama ini
dalam realitas kehidppan masyarakat. Karena,

mereka telah merasakan manisnyaAl-Qur'an. Dengan

merasakan manisnya Al-Qur'an itu, hati mereka
bertambah imannya karena mereka telah beriman
secara mendasar.

Din (agama) bagi mereka merupakan gerakan

untuk menegakkan agama ini sesudah masyarakat
dilanda pola kehidupan jahiliah yang telah kembali
menyebar ke seluruh permukaan bumi. Bagi
mereka, iman bukan sekadar angan-angan kosong.
Tetapi, iman merupakan keyakinan yang tertanam
dengan mantap di dalam hati dan dibuktikan de-

ngan amal.

". . . Kepada Tuhnnlnh merekn bntaw akal. "

Hanya kepada-Nya saja mereka bertawakal,
sebagaimana ditunjuki oleh bentuk kalimatnya.
Mereka tidak mempersekutukan-Nya dengan se
orang pun untuk mereka mintai pertolongan dan
bertawakal. Atau, sebagaimana ulasan Imam Ibnu
Katsir di dalam tafsirnya,'Yakni, mereka tidak ber-
harap kepada selain-Nya, ddak mengarahkan per-
mintaan kecuali kepada-Nya, tidak berlindung kecuali
kepada perlindungan-Nya, tidak meminta pemenuh-
an kebutuhannya kecuali kepada-Nya, dan tidak
menadahkan harapan kecuali kepada-Nya. Mereka
mengerti bahwa apa yuulg dikehendaki-Nya pasti

1 l Di sili dikemukakal nrasalah bahwa "iman itu dapat bertfilbah dan berkurang". Ini merupakan salah satu pesoalan di kalangan firqah-firqah

dan persoalan ilmu kalam pada masa kebebasan beryikir secara liberal dan kosong dari perhatian terhadap amalan yang baik. Maka, kita sekarang

tidak perlu memasukinya.
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terjadi dan apa yang tidak dikehendaki-Nya pasti
tidak akan terjadi. Juga mengerti pula bahwa Dialah
yang menjalankan kekuasaan-Nya, yang tidak ada
sekutu bagi-Nya, dan tidak ada yang dapat meng-
halang-halangi pelaksanaan keputusan-Ny4 sedang
Dia Mahacepatperhitungan-Nya. Oleh karena itu,
Sa'ib bin Jubair berkata, 'Tawakal kepdda Allah
merupakan keseluruhan unsur iman."'

lnilah kemurnian kepercayaan terhadap keesa-
an Allah, ketulusan ibadah kepada-Nya, tanpa
selain-Nya Mak4 tidak mungkin berkumpul dalam
hati seseorang sikap mentauhidkan Allah dan
bertawakal kepada seseorang di samping kepada
Allah. Orang-orang yang hatinya bertawakal ke-
pada seseorang atau kepada suatu sebab, maka ia
harus mempertanyakan kepada hatinya tentang
keimanannya kepada Allah.

Tawakal kepadaAllahYang Maha Esa ini tidak
menghalangi manusia untuk melakukan sebab-
sebab (usaha). Orang yang beriman menjadikan
sebab ini sebagai bab iman kepada Allah dalam
menaati perintalr-Nya untuk melakukan usaha itu.
Akan tetapi, ia tidak menjadikan sebab itu sebagai
sesuatu yang menimbulkan hasil lantas ia ber-
tawakal kepadanya. Yang menimbulkan hasil-se
bagaimana yang menimbulkan sebaLadalah ke-
tentuan Allah. Tidak ada hubungan antara sebab
dan hasil di dalam perasiurn orang mukmin.

Mengambil sebab (melakukan usaha) merupzl-
kan suatu ibadah karena itu adalah ketaatan. Se-
dangkan, realitas keberhasilan merupakan qadar
dari Allatr yang bebas dari sebab manapun. Tidak
ada yang berkuasa menjadikan keberhasilan ini
kecuali Allah. Dengan demikian, perasaim orang
yang beriman ihr bebas dari menyembah sebab-
sebab dan dari bergantung kepadanya. Pada wakhr
yang sama ia melakukan usaha-usaha sesuai de-
ngan kemampuannya untuk mendapatkan pahala
dari Allah sebagai pelaksanaan ketaatan.

Jahiliah "ilmiah" modern telah memasuki apa
yang disebut dengan "ketenfuanhukum alam", unhrk
menafkan "qadarAllatr' dan "kegaibanAllah". Pada
alf,rirnya hal itu menghentikan sarana-sarana dan
eksperimen-eksperimennya sendiri di hadapan
kegaiban Allah dan qadar-Nya seperti berhentinya
orang yang tidak mampu mendapatkan informasi
yang pasti, dan berlari kepada teori "kemungkinan"
di dunia materi. Sehingga, semuayang pasti men-

jadi mungkin, dan "yang gaib" sebagai rahasia yang
terhrtup. Tinggallah qadar Allah sebagai satu satu-
nya hakikat yang meyakinkan. Juga firman Allah,
"Kamu tidnk tahu bmanglali sesudnh itu Allah m"en-

jadikan sesuatu", sebagai safu-safunya undang-
undang yang pasti. Yakni, yang berbicara dengan
benar tentang kemutlakan kehendak Ilahi di balik
undang-undang alam yang dengannya Allatr meng-
afur alam semesta ini, dengan qadar-Nya yang ber-
laku secara muflak.

Sir James Jeans, seorang profesor matematika
dan ilmu alam dari Ingedsberkata, "Ilmu pengeta-
huan tempo dulu menetapkan dengan ketetapan
yang dapat dipercaya, bahwa alam ini tidak me-
nempuh kecuali satu jalan- Yaitu, jalan yang telah
ditetapkan sebelumnya untuk ditempuh olehnya
sejak permulaan zaman hingga aldw zamag secara
berkesinambungan sesuai dengan sebabakibat Ia
tidak dapat lepas dari kondisi (a) yang diikuti oleh
kondisi (b).

Sedangkan, menurut ilmu pengetahuan modern,
segala sesuatunya dapat dikatakan atau diprediksi
hingga sekarang. Yaihr, batrwa kondisi (a) kemung-
kinan diikuti oleh kondisi (b), (c), atau (d), atau
kondisi.kondisi lain yang tak terbatas kemung-
kinannya. Memang, dapat saja dikatakan bahwa
terjadi kondisi O) lebih besar kemungkinannya
daripada kondisi (c), dan kondisi (c) lebih besa ke
mungkinannya daripada kondisi (d) dan seterus
nya.. Bahkan, diperbandingkan tingkat kemung-
kinan-kemungkinan antara (a), (b), (c), dan (d).
Namun, tidak dapat dipastikan, kondisi-kondisi
mana yang mengikuti kondisi yang lain. IGren4
semuanya dalam pencarian kemungkinan-kemung-
kinannya. Adapun apa yang pasti terjadi, semuanya
diserahkan kepada takdr, bagaimanapun hakikat
takdiritu."12

Apabila hati telah bebas dari tekanan sebab-
sebab lahiriah, maka di sana sarna sekali tidak ada
tempat untuk bertawakal kepada selain Allah. Qadar
Allah itulah yang menjadikan setiap peristiwa.
Hanya ini sajalah satu-satunya hakikat yang me.
ydkinkan. Sedangkan, sebabsebab lahiriah hanya
menimbulkan kemungkinan-kemungkinan yang
bersifat <hnnniy ah' dugaan' belaka. Inilah perahhan
besar yang dipindahkan oleh akidatr islami ter-
hadap hati manusia dan pikirannya. Yakni, fralih-
an yang telah dijalani oleh kejahiliahan dengan

12 Pembahasan lebih luas tentang hal ini, silakan baca penafsiran ayat 59 surah al-An'aam , "Wa 'indahuu mafaatiihut{haibi laa ya'lamahaa illat-
Laah..."
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tanpa pehrnjuk selama tiga abad untuk mencapai
tingkatan utama dalam bidang pemikiran. Akan
tetapi, tidak sedikit pun menyentuh aspek perasaan,

yang menimbulkan hasil-hasil kerjayang riskan di
dalam menyikapi qadar Allah. Juga di dalam me-

nyikapi sebabsebab dan kekuatan-kekuatan lahiriah.
Peralihan ini adalah peralihan yang berupa

kebebasan berpikir, merasa, berpolitik, sosial,
moralitas, dan benfuk-bentuk kebebasan lainnya.
Manusia tidak akan dapat bebas sama sekali jika
mereka masih menjadi budak "kepastian" yang
bukan iradah dan qadarAllah, yang menjadi kaidah
ubudiah kepada selain Allah dan qadar-Nya. Oleh
karena itu, ditegaskan di sini untuk bertawakal
kepada Allah saja, dan hal ini dianggap sebagai
syaratbagi ada atau tidak adanya iman. Pandangan
i'tiqadi {ul* Islam itu saling melengkapi, dan
sangat sesuai dengan bentuk realitas yang dike-
hendaki agama ini bagi kehidupan manusia.l3

"(Yaitu) orang-urang y ang mendiriknn sh.alat.. .. "(.1-
Anfaat:3)

Di sini, kita melihat bahwa iman itu memiliki
bentuk gerakan lahiriah sesudah kita melihatnya
dalam sifat-sifatnya terdahulu sebagai perasaan hati
dan batin. Hal itu karena iman merupakan keyakin-
an yang tertanam di dalam hati dan dibuktikan
dengan amal perbuatan. Maka, amal ini merupakan
fenomena lahiriah bagi iman yang memang harus
memiliki bukti-bukti lahiriah yang jelas.

Mendirikan shalat itu bukan sekadar mengerja-
kan shalal Mendirikan shalat adalah menunaikan
shalat dengan merealisasikan hakikatnya. Yaitu,
penuaian yang sempurna dan sesuai dengan posisi

seorang hamba yang sedang mengabdikan diri di
hadapan al-Ma'bud (luhan yang disembah). Jadi,
bukan sekadarmembaca, berdiri, ruku, dan sujud,
sedang hatinya lalai. Shalat dalam wujudnya yang

sempurna menjadi bukti riil adanya iman.

"...Dan yang mmafwhlan sebaginn d"ari reaki yang
Kami beriknn lvpada merelu." - .,

Baik yang berupa zakat maupun nonzakal Mereka
menafl<ahkan " sebagian dnri rezeki yang Kami bniknn
leepada merelil". Maka, apa yang mereka nafl<ahkan

itu adalah sebagian dari rezeki Yang Maha Pemberi
rezekiyang diberikan-Nya kepada mereka. Nash
Al-Qur'an memang senantiasa memiliki bayang-
bayang dan kesan-kesan. Maka, mereka sama

sekali tidak pernah menciptakan harta ini. Tetapi,
harta itu diberikan Allah kepada mereka di samping
rezeli-rezel<t lain yang tak terhitung nilainya. Apa-
bila mereka memberikan infak, makayang mereka
infakkan itu hanya sebagian saja dari rezeki itu.
Sedangkan, sebagian yang lain mereka pergunakan

untuk keperluan mereka sendiri. Semua ifu adalah
r ezel<t dari Allah semata-mata.

Itulah sifat-sifat iman yang ditetapkan Allah
dalam ayat-ayat ini. Yaitu, yang meliputi keyakinan
terhadap keesaan Allah, kepatuhan perasaan untuk
mengingatAllah, kesan hati terhadap ayat-ayat-Nya,
bertawakal kepada-Nya saja, mendirikan shalat
karenaAllah, dan menginfakkan sebagian dari rezeki
yang diberikan Allah kepadanya.

Sifut-sifat ini belum menggambarkan detaildetail
iman sebagaimana disebutkan di dalam nash-nash
lain. Namun, hanya dalam menghadapi satu kondisi
riil saja. Yaitu, perselisihan tentang hartarampasan
perang dan kerusakan hubungan yang ditimbulkan
olehnya. Kemudian disebutkanlah sifat-sifat orang
mukmin di dalam menlhadapi kondisi ini.

Pada wakhr yang sama ayat-ayat ini menjelaskan
bahwa orangorang yang tidak memiliki sifut-sifat ini
secara total berarti tidak terdapat hakikat iman pada

dirinya, dengan menutup mata apakah syaralsyarat
iman diselidiki secara mendalam atau tidak. Maka,
manhaj Rabbani dengan Al-Qur'an inilah yang
menetapkan syarat-syarat dan pengarahan-peng-

arahan di dalam menghadapi kondisi-kondisi riil
yang bermacam-niacam. Karen4 mnnlnj AlQw' an

merupakan manhaj yang realistis, praktis, dan
dinamis. Ia bukan cuma teoritis yang ditekankan
pada bangunan teori dan pemaparannya.

Sesuai dengan kaidah ini, maka datanglah
komentar akhir pada ujung ayat,

"Itulah lrang-zrang yang beriman dengan sebenar-

bmnmya. Mneka aknn memperoleh beberupa dtmjat
ketingian di sisi Tuh"anrrya dnn ampunansntarepki
(nikmat) y ang mulia. " (aI- Anfaalz 4)

Sifat-sifat ini hanya terdapat pada diri dan amalan
orang yang beriman dengan sebenarnya. Barang-
siapa yang tidak memilki sifat-sifat ini secara total,
maka dia tidak memiliki sifat iman. Pada waktu
yang sama, ayat-ayat ini unhrk menghadapi kondisi
saat ia difurunkan. Di antaranya untuk menjelaskan
tentang orang yang berkeinginan unhrk mdti syahid
sebagai ujian yang baik, bahwa orang-orzng yang

13 Pembahasan lebih luas mengenai halini, silakan bacakitabKtashaakhut-Tashatwuil Islamiwa Muqawwimaatuhu,terbitan Darusy-Syuruq
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memiliki sifat-sifat ini "akan memperoleh beberapa
derajat ketinggian di sisi Tuhannya". Juga untuk
menghadapi perselisihan dengan moralitas yang
buruh sebagaimana dikatakan oleh Llbadah ibnush-
Shamit, bahwa orang yang memiliki sifat-sifat iman
ini akan mendapatkan "pengampunan" dari Tuhan
mereka.. Maka, ditutuplah seluruh keadaannya,
semua perasaan dan sikap yang meliputi dan me
lingkupinya. Pada waktu yang sama ditetapkan
hakikat temanya bahwa orang yang tidak memiliki
sifut-sifat ini secara total, maka dia tidak mendapat-
kan hakikat iman.

"Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-

bennrnya...."

Kelompok muslim pertama sudah diberi tahu
bahwa iman itu memiliki hakikat yang harus di.
jumpaioleh setiap orang di dalam dirinya. Iman itu
bukan pengakuan hampa bukan sekadar pernyata-
an lisan, dan bukan pula imajinasi kosong. Al-Hafzh
ath:Thabrani mengatakan bahwa telah diinformasi.
kan kepadanya oleh Muhammad binAbdullah al-

Hadhrami dari Abu Kuraib, dariTaidibnul-Habbab,
dari Ibnu llhai'ah, dari Khalid binYazid asSaksaki,
dari Sa'id bin Abi Hilal, dari Muhammad bin Abul
Jahm, dari al-Harits bin Malik al-Anshari, bahwa ia
pernah melewati Rasulullah, lalu beliau bertanya
kepadanya, "Bagaimana keadaanmu pagi ini, wahai
Harits?" Al-Harits menjawab, "Pagi ini saya sebagai
orang mukmin yang sebenarnya"

Kemudian Rasulullah bersabda, "Perhatikanlah
apa yang engkau ucapkan itu, karena tiaptiap se
suatu itu memiliki hakikat. Apakah hakikat ke
imananmu?" Al-Harits menjawab, "Diriku telah
menjauhi keduniaan, aku berjaga (tidak tidur) pada

malam hari dan haus (berpuasa) pada siang hari,
seolah-olah aku melihat Arasy Tuhanku tampak
jelas, seakan-akan aku melihat para ahli surga se
dang saling berkunjung, dan seakan-akan aku me
lihat para ahli neraka sedang meliuk-liuk kelaparan
dan kepanasan." Rasulullah bersabda 'Wahai Harits,
engkau sudah mengerti, maka konsistenlah!" Beliau
mengucapkan perkataan ini tiga kali.

Sahabatyang telah mendapatkan kesaksian dari
Rasulullah sebagai orang yang mengerti keadaan
dirinya ini, melukiskan perasaannya dan amalan
serta gerakan yang ada di belakane perasaan ihr.
Orang yang seakan-akan melihat Arasy Tuhannya
tampak jelas, melihatpara ahli surga saling meng-
unjungi, dan melihat para ahli neraka sedang me
liuk-liuk kelaparan dan kepanasan, bahwa ia tidak

hanya sekadar melihat. Akan tetapi, ia hidup, ber-
amal, dan bergerak di bawah bayang-bayang pe-

rasaan yang kuat dan dominan yang mengemas dan
mempengaruhi setiap geraknya ini. Di samping ihr,
ia tidak tidur malam dan berpuasa pada siang hari,
seakan-akan sedang melihat fuasy Tuhannya de
ngan jelas. !

Hakikat iman harus diperhatikan dengan sung-
guh-sungguh. Tidak boleh luluh sehingga hanya
menjadi perkataan yang diucapkan oleh lisan, hias
an bibir semata, dan di balik pernyataannya ter-
dapat realitasrealitas dan fenomena-fenomena yang
bertentangan dengan pernyataan itu.

Menjauhi dosa bukan berarti luluh. Merasakan
keseriusan hakikat iman itu lebih wajib. Mem-
bayangkannya merupakan suatu keharusan, khu-
susnya di dalam hati kelompok beriman yang
berusaha mengembalikan peftm agann ini di dalam
dunia realitas, yang dikalahkan oleh kejahiliahan
dan dibentuk dengan benhrkyang sangat mungkar
dan buruk.

Aneka lVlacam Sikap Orang yang Tirrut
Berperang

Sesudah itu, surah ini membicarakan pepe
rangan ketika mereka bertengkar mengenai harta
ftlmpasannya dengan moralitas (sikap) yang buruk
Juga dipaparkan peristiwanya dan kondisi yang
melingkupinya secara global, beserta sikap dan
perasaan mereka di dalam menghadapinya. Maka,
dengan paparan ini tampaklah bahwa mereka itu
tidak lain hanyalah sarana pelaksanaan qadarAllah.

Juga tampak bahwa segala peristiwa yang terjadi
padanya dan hasil yang mereka peroleh, dengan
segala harta rampasan yang mereka perselisihkan,
adalah dari qadar Allah, pengarahan-Ny4 pengatur-
an-Ny4 pertolongan, dan banhran-Nya Sedangkan,
apayang mereka kehendaki bagi diri mereka dari
peperangan itu sendiri, hanyalah sesuafu yang kecil
dan terbatas. Tidak ada apa-apanya kalau diban-
dingkan dengan apa yang dikehendaki Allah untuk
mereka, yang berupafurqan4 garis pembeda yang
besar di langit dan di bumi.

Nah, itulah yang menyibukkan orang{rang
golongan atas dan masyarakat di bumi ini. Juga
menyibull<an sejarah manusia secara mutlak. Di.
ingatkan-Nyabahwa di antara mereka terdapat se
golongan manusia yang menghadapi peperangan
ini dengan rasa tidak suka. Juga ada segolongan
dari mereka yang tidak menyukai pembagian harta
rampasan dan memperselisihkannya" Karen4 mereka



La,njutan Juz IX: krmulaan al-Anfaal (ts2) Taftir Fi Zhilalil-Qur'an V

mengetahui apayang mereka lihat ihr penting, dan
apa yang mereka benci atau mereka sukai itu tidak
berarti ap*apa di samping urusan yang dikehen-
daki dan ditetapkan Allah yang mengetahui akibat
segala urusan,

're:rfi:,&tL$6\,Afi .,cgir6;A:K
\4& iliu + Ar ciij +4 t6i;K
cA$63;tbi'b'jii.e'-.7-f J{i,
4A\+s;!"6<rj:i';iK41#'^-,-,*t
't^i+{&,3;fi ,niw^iry-333K
iflt M Jv|" g &- t'r"$J1!'
"eX4,,*"'6{5t#tL-t<'}F
{tl+uj S 4. :} vK;r7r i;4i| U 6
oj I Ai6 "&3 .*i4rlA;o$J 6
ia\F;;-zy* js4nffisffi ,'--
. + F'$:.v 

-,\3 \,i; {*9 3 $: ;eU
"p; $ [y; t;$,Fai ?,K; 4+ ij
"&:{-+r€slLJti,-"}-tL$7:i'lir,E35

\,5{ A l\ rii e eU 6r. cji ;ii
es:b'ft4V*SayiSi|jriiuQsi
6\ a_ -t3- ;, il,;:;'il'6v.id(, -tr1,r s
"h):' $ v6jii * 6t <'t4 fii;'

ttf;t\+rlii*-;iKY6Y'r:'rt
"Sebagaimarw Tuhanmu rnenyuruhmu pergi dari
rumahmu dtngan leebenaran, padahal sesunguhny a

sebagian dari orang-orang yng beriman itu tidak
menyukainy a. Mneka membantahmu tentang leeb e -

nnran sesudah nyata (bahwa mzreka pasti rnm'ang),

seolah-olnh mnelm dihalau kzpada lccm.atian, sedang

mcrela mdihnt (sebab-sebab lffintian itu). Dan (ingar-

lnh), lutil(a AIkh mmj anj ikan lupadnmu b ahna s alnh
satu dari dua golongan (yang lamu hndapi) adalnh
untukmu, sedang knmu menginginkan bahwa yang
tidak mempuny ai kekuatan senj atalnh y ang untukmu.

Allah mmghendahi untuk membmarkan yang benar

fungan ay at-ay at- Nya dnn m.emum,ohknn lrang-nrang
Iufir, agar Allah menetapknn yang hnk (Islam) dan

m.embatnlLnn yang batil (syirik) walnupun zrang-orang

yang bndosa (*utyrrU itu tidnk menyulainya. (Ingat-

lah), l&tilfi knmu mnnolnn p ertolongan lup adn nhnn-
mu, hlu dip erlurarf,@n- Ny a b agimu,'S esungguhny a
Aku akan mendatangknn bala bantuan kepadamu
dmgan snibu malailwt yng danng berturut-turut,'
Alkh tidak mmjadilannya (mengirim baln bantuan

itu), mzlainlan sebagai labm gunbira dnn agar lntimu
menjadi tenteram larenanya. I{emenangan itu hanya-

lah dari ski Allnh. Saunguhnya Allah Malnperlasa
lngi Mahabij alcann. (Ingatlnh), lwtila Allah m*j oni-
lan lamu mengarrtuk seb agai suatu pmmtnannn dnri-
Nya. Alkhmmurunknn kzpadnmu hujan dmi lnngit
untuk menyucilun knmu dzngan hujan itu d.an meng-

hilanglan dnri knmu gan&quan-gan&guan setan ssrta

untuk menguatknn lwtimu dnn mempnteguh dnngan'

nya telnpak kaki(mu). Qngatlah), leetikn Tuhanmu

mewahyuknn kepada pqra malailnt,'Sesunguhny a
Aku bersama ltamu, maka teguhlanlnh (pendirian)

orang-orang yang telah beriman.' Kelnk alnn Alat
jatuhlun rasa ketakutan ke dalnm hnti orang-orang

Irnfir, maka perrygallah lcep ah merela dan panmnglnh

fiap aiap ujungj ari mnekn. (Ifutentuan) y ang dnnikian
itu adalah lwrena sesungguhnya muela menentang

Allah dan Rasul-Ny a. Barangsinpa runentnng Allnh
dnn Rasul-Nya, maka sesungguhnyaAllah amat knas
siksann-Nya. hulih (hukum dunia yang ditimpalnn
alasmu), m"alra rasalanlah huluman iht. Sesunggulmy a

bagi wang- mang y ong kafir itu adn (agi) arutr nnala.'
(al-A'raf:5-14)

Allah mengembalikan seluruh harta rampasan
perang kepada Allah dan Rasul, agar Rasulullah
membagikannya kepada mereka secara merata-
setelah diambil seperlimanya yang akan dijelaskan
penggunaan nanti-untuk membersihkan jiwa orang-

orang beriman dari pengaruh situasi dan kondisi
yang melingkupinya mengenai harta rampasan.
Sehingga, pertengkaran dapat diredakan dan hak
mendistibusikannya berada di tangan Rasulullah
sebagaimana yang diajarkan oleh Allah. Maka,
tidak ada lagi perasinn macam{nacam di dalam jiwa

mereka berkenaan dengan harta rampasan ini.
Kemudian dibagikan secara merata di anhra mereka

sebagaimana disebutkan di muka
Setelah itu Allah membuat perumpamaan me-

ngenai kehendak mereka buat diri mereka sendiri
dan apa yang dikehendaki Allah buat mereka dan
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mengenai diri mereka. Tujuannya agar mereka
yakin bahwayang terbaik ialah apayang dipilihkan
Allah buat mereka baik mengenai harta rampasan
maupun urusan lainnya. Juga agar mereka yakin
bahwa manusia hanya mengetahui apa yang ada di
hadapan mereka saja, sedang terhadap perkara
gaib mereka sama sekali tidak mengetahuinya.

Allah membuat perumpamaan dari realitas yang

ada di hadapan mereka, yaifu peperangan yang
mereka saling berbagi rampasannya itu. Apakah
geranganyang mereka inginkan buat diri mereka,
dan apa pula yang dikehendaki Allah buat mereka
dan terhadap diri mereka? Apakah arti sesuatu
yang mereka kehendaki ihr dibandingkan dengan
apa yang dikehendaki Allah? Sungguh, ini merupa-
kan peralihan yang jauh dalam realitas, dan peralih-

anyang jauh dalam pandangan dan imajinasi.

"Sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi dari
rumahmu dergan lebmnran, padnlnl sesungguhnya se-

bagian dari orang-orang yang buimnn itu tidak me-

nyulainy a. Merelm membantahmu tentang lubenaran

sesudnh nyata (bahwa mnelm pasti mmang) seolnh-

olah mnelu dihnlnu lnpodo kzmntian, sdnngmnela
melihat (sebab-sebab kematian itu). Dan (ingatlah),

Iutlkn AIInh mcnjanjilan lupadamu bahna salnh satu

dnri dua golongan (y ang kamu hndnpi) anakh untuk-
mu, sednng kamu menginginkan bahwa yng tidak
memp urry ai ke latatan s mj atalnh y arry untukmu. Allnh
menglwndaki untuk membennrlmn y ang bmnr daryan

ay at- ay at- Ny a dnn memumnhlun orang-orarg knfir,
agar Allah menetaplan yang lnk Qslnm) dnn mem-

banllan yang batil (syirik) walnupun orarlg-lrang yang

berdosa (musyrik) itu tidak menyukainya." (al-
Anfaaft 5-8)

Sesungguhnya mengembalikan harta rampasan
perang kepadaAllah dan Rasul, membagikarurya di
antara mereka secara merata, kebencian sebagian
orang mukmin terhadap pemerataan pembagian
ini, dan sebelumnya kebencian sebagian mereka
dengan dik*rususkarnya orang{ftIng muda dengan
bagran yang lebih banyak, hal ini menyerupai ke
adaan ketika Allah menyuruhmu keluar dari
rumahmu dengan kebenaran unfuk berperang
melawan orang-oftIng yang perkasa. Sedangkan,

sebagian orang mukrnin adayang tidak menyukai
berperang, dan di hadapan mereka ada harta
rampasan perang ini.

Telah dipaparkan di muka tentang peristiwa-
peristiwa peperangan itu bahwa Abu Bakar dan
Umar memberikan usulan yang baik ketika Rasu-

lullah mengajak para sahabat bermusyawarah
mengenai masalah perang, setelah kafilah Abu
Sufyan lepas. Kemudian kaum Quraisy datang de
ngan segenap kekuatan pasukannya. I-antas Miq-
dad bin Amr berkata, 'Yvahai Rasulullah, laksana-

kanlah perintah Allah, kami akan menyertaimu.
Demi Allah, kami tidak akan berkata seperti yang
dikatakan Bani Israel kepada nabinya, 'Pergilah
engkau bersamaTuhanmu, dan perangilah merek4
sedangkan kami duduk di sini.'Akan tetapi, (kami
berkata),'Pergilah engkau bersamaTuhanmu, dan
perangilah mereka, kami akan berperang ber-
samamu.'!'

Demikianlahyang diucapkan oleh kaum Muha-
jirin. Ketika Rasulullah mengulangi perkataan ini
kepada orang banyak yang di antaranya terdapat
kaum Anshar bahwa merekalah yang dimaksudkan
oleh beliau, maka Sa ad bin Mu'adz menyampaikan
perkataan yang panjang berisi kepastian dan me
nenterarnkan.la

Akan tetapi, apa yang diucapkan oleh Abu Bakar,

Umar, Miqdad, dan Sa'ad ini bukanlah perkataan

semua orang yang keluar dari Madinah bersama
Rasulullah. Pasalnya, sebagian dari mereka ada
yang tidak suka berperang, bahkan menentangny4
karena mereka tidak siap berperang. Mereka hanya
keluar unhrk menghadapi segolongan kecil yang
lemah yang menjaga kafilah itu. Setelah mereka
mengetahui bahwa kaum Quraisy datang dengan
pasukan berkuda dan pasukan pejalan kaki, dengan
pasukannya yang pemberani, maka mereka sangat
tidak menyukai bertemu pasukan ihr. Kebencian
inilah yang dilukiskan oleh Al-Qur'am dengan
ungkapannyayang unik,

"sebagaimana Tith.anmu rnenyuruhmu pergi dari
rumahmu derryan leebenaran, padahal sesungguhnya

sebagian dari orang-orang yang buiman itu tidak
menyukainya. Mereka mernbantahmu tentang lee-

benaran sesudnh nyata (balaoa rnnelm pasti mznang),

seolah-olah merelu dilmlnu lepadn ktmntian, sednry

mereka melihnt \ebab-sebab lumatian itu).' (aI-
Anfaal:5-6)

Al-Hafizh Abu Bakar Ibnu Mardawaih me-

riwayatkan di dalam tafsirnya dengan isnadnya dari

14 Silakan baca kembali pendahuluan surah ini.
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Abu Ayyub al-Anshari, ia berkata, "Kami bersama
Rasulullah berada di Madinah. Beliau berkata'Aku
mendapat informasi bahwa kafilah Abu Suffan se-

dang berangkat pulang, maka maukah kalian keluar
untuk menghadapi kafilah itu, mudah-mudahan
Allah memberikan kita harta rampasan darinya?'
Kami menjawab, 'Mau.'Ialu, beliau keluar dan
kami pun keluar.

Setelah kami berjalan satu atau dua hari, Rasu-
lullah berkata kepada kami,'Bagaimana pandangan

kalian kalau kita harus berperang melawan kaum
Quraisy itu? Karena mereka telah mendapat infor-
masikan bahwa kalian telah keluar.'Kami men-
jawab, Tidak, demi Allah. IGmi tidak mampu ber-
perang menghadapi musuh. Kami hanya meng-
inginkan kafilah dagang.'. Kemudian beliau ber-
tanya, 'Bagaimana pandangan kalian kalau kita ber-
perang melawan kaum Quraisy itu?'Kami men-
jawab seperti yang kami katakan tadi.

Kemudian Miqdad bin Amr berkata, 'Kalau
begitu, kami tidak akan berkata kepadamu wahai
Rasulullah seperti apa yang dikatakan kaum Musa
kepada Musa,'Pergilah engkau bersamaTuhanmu
dan perangilah merek4 sedang kami duduk di sini."
Maka, kami segenap kaum Anshar berilusi bahwa
seandainya kami tadi mengatakan seperti apa yang
dikatakan oleh Miqdad bin Amr, niscaya hal itu
lebih kami sukai daripada harta yang banyak se-

kalipun. Ialu, Allah menurunkan ayal'S ebagaimnnn

Tuh"anmu menyuruhmu prgi dari rumahmu dtrgan
lebennran, padnhnl sesungguhnya wbagian d.ari orang-

nrang yatry beriman itu tidnk menyulainya."'
Inilah gejolak hati sebagian kaum muslimin pada

wakfu ihr dan kebencian merekaunfukberperang.
Sehingga, Al-Qur' anul-Karim menyindir mereka,
"Seolah-olnh rnnelw dihnlau ktpadn lumatian, sednng

mnekn melihnt (sebab-sebab knnatinn itu)."
Begitulah setelah tampak kebenaran dan setelah

mereka mengetahui bahwa Allah menjanjikan ke
pada mereka salah satu dari dua golongan. Tidak
ada pilihan lagi bagi mereka sesudat"r salah satu dari
kedua golongan ihr lepas, yakni kafilah dagang, dan
mereka harus menghadapi golongan yang safunya
(yakni pasukan perang Quraisy). Allah telah me-
nakdirkan bahwa mereka akan bertemu dengan
pasukan ini dan bahwa peperangan ihr bakal terjadi.
Terjadilah apa yang terjadi. Ada kafilah dagang yang

lari dan adapasukan Quraisyyanghendak menye
lamatkan harta dagangan mereka. Ada golongan
manusia lemah yang tidak memiliki kekuatan yang
perkasa, dan ada pula golongan manusia yang kuat

dan perkasa.
lnilah kondisi yang menyingkap jiwa manusia di

dalam menghadapi bahaya secara langsung. Tam-
pak pula pengaruh pengarahan yang realistis-
bagaimanapun itikadnya dalam hati-dan gambaran
yang dilukiskan oleh Al-Qur'anul-Karim di sini,
yang patut menj{ikan kita merendahkan diri
menerima takdir kita sebagai konsekuensi itikad di
dalam menghadapi realitas. Maka, kita tidak boleh
melupakan kekuatan jiwa manusia dan kegamang-
annya ketika menghadapi sesuatu. Kita tidak boleh
puhrs asa terhadap jiwa kita dan jiwa manusia secara
keseluruhan ketika kita melihabrya bergoncang
dalam menghadapi bahaya, meskipun hati tetap
mantap pada akidahnya.

Setelah itu jiwa cukup mantap untukberjalan di
jalannya, menghadapi risiko, dan mengalahkan
goncangan yang pertama Nah, begitulah kondisi
para peserta Perang Badar, yang mengenai mereka
Rasulullah bersabda,

' Tahulalr lalian barangknli Allnh telnh mmamp alelun
s esuatu lrzp adn p ara ahli' Badar. Inkuknnlah apa yng
lwlian sulmi, larera sesungguhnya Allah telnh mmg-
ampuni dosa-dosa kalian." (HR Bukhari dan
Muslim)

Dan, hal ini sudah mencukupi.
Tlnggallah golongan kaum muslimin yang meng-

inginkan seandainya yang ditentukan Allah untuk
mereka hadapi itu bukan pasukan bersenjata yang
perkasa,

' D an (irryatlnh), Ietikn Ailnh menjanj iknn lup adamu
bahwa salah satu dari dua golongan (yang kamu
hndapl) annlnh untulonu, s ednng lumu mengirryinlmn
baltutayangtidnkmempunyaikzkaatnnsmjatnlnltyang
untukrnu.... " (al-Anfaaf : 7)

Demikianlah yang dikehendaki segolongan
kaum muslimin unhrkdiri merekapadawaktu itu.
Akan tetapi, yang dikehendakiAllah buat mereka
dan terhadap diri mereka lain lagi,

'Allah menghendnki untuk membernrlan yang bnnr
d.engan ayat-ayat- Ny a dnn memwnnhlan nrang-nrang
lmfir, agar Allah menetaptrnn yang hnk (Islnm) dan

mem.batalliln yang batil (syirik) walnupun nrang-nrang

yang bndnsa (*rsyrrk) itu tidnk menyulainya." (aI-
Anfaat:7-8)

Allah Sang Pemilik karunia dan kenikmatan
menghendaki agar mereka berperang bukan men-
cari harta rampasan. Namun, unhrk menetapkan
yang hak (slam) serta membatalkan dan me-
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lenyapkan yang batil (syirik). Dia berkehendak
unhlk membinasakan orang-orang kafir. Maka, di
arfiara mereka ada yang terbunuh dan ada yang
ditawan. Pembesar-pembesar mereka merunduk
dan kekuatan mereka menjadi lemah.

Sebaliknya, bendera Islam dan kalimat Allah
berkibar-kibar. Allah memberi kekuasaan kepada
golongan kaum muslimin yang hidup dengan
manhrj Allah dan memantapkan uluhiyy ah Nlah di
muka bumi, dan menghancurkan thaghut-thaghul
Allah menghendaki bahwa kekuasaan ini diperoleh
dengan perjuangan yang beral dengan jerih payah
di dunia realitas dan di medan perang, sehingga
mereka layak memperolehnya. Jadi, bukan sebagai
hadiah cuma{uma. Mahatinggi Allah dari melaku-
kan sesuafu secara serampangan.

Ya, Allah menghendaki agar golongan muslim
ini menjadi suatu umal memiliki daulat, memiliki
kekuatan dan kekuasaan. Allah menghendaki agar
mereka membandingkan kekuatan mereka yang
sebenarnya dengan kekuatan musuhnya. Maka,
sebagian kekuatan mereka mengungguli kekuatan
musuh-musuhnya. Juga agar mereka tahu bahwa
kemenangan itu bukan karena jumlah pasukan,
persiapan, harta, sarana, dan perbekalan. Tetapi,
kemenangan ihr diperoleh menurut kadar hubung-
an hati dengan kekuatan Allah yang tidak dapat
dihalangi oleh kekuatan manusia. Juga agar semua
ini menjadi pengalaman nyata, bukan sekadar ilusi
dan kepercayaan hati.

Hal itu supaya kaum muslimin menjadikan
pengalaman riil ini sebagai bekal masa depannya.

Juga supaya setiap golongan muslim memiliki
keyakinan bahwa pada setiap zaman dan lokasi
mereka memiliki kemampuan untuk mengalahkan
musuh dan lawan-lawan mereka, meskipun jumlah
mereka sedikit dan persiapan mereka lemah ketim-
bang musuh. Hakikat ini tetap mantap di dalam hati
sebagaimana tetapnya peperangan yang memisah-
kan antara kekuatan iman dan kekuatan kezaliman.

Umat Islam perlu memperhaSkan kondisi hari
ini dan hari-hari esok, agar dapat melihat betapa
jauhnya jarak antara apa yang diinginkan golongan
muslim unhrk diri mereka pada wakhr itu dan apa
yang diinginkanAllah buat mereka antara apa yang
mereka kira baik buat diri mereka dan apa yang
benar-benar baik yang diinginkan Allah buat mereka.
Cobalah ia perhatikan, niscaya ia akan melihat
betapa jauhnya perbedaan itu.

Ia akan melihat betapa seringnya manusia ber-
buat kekeliruan ketika mereka mengira bahwa

mereka mampu memilih apa yang baik buat diri
mereka daripada apa yang dipilihkan Allah buat
mereka. Juga ketika mereka merasa menderita
terhadap apa yang dikehendaki Allah buat mereka,
yang kadang-kadang berupa bahaya yang dihadap
kan kepada mereka. Atau, ditimpakan suatu pen-

deritaan kepadapereka. Padahal, di baliknya ter-
simpan kebaikan yang tidak pernah terlintas dan
terbayangkan dalam benak mereka.

Maka, apalah artinya sesuafu yang mereka ke-
hendaki buat diri mereka dengan apa yang di-
kehendaki Allah buat mereka? Telah terjadi, se-
andainya mereka tidak memiliki kekuatan, peris-
tiwa harta rampasan perang. Kisah suatu kaum
ying memerangi suatu kafilah unfuk mendapatkan
harta rampasan. Sedangkan, Perang Badar yang
telah berlalu dalam sejarah, semuanya adalah kisah
akidah. Kisah tentang pertolongan yang pasti dan
pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Kisah
kemenangan kebenaran atas musuh-musuhnya
yang gagah perkasa bersenjata lengkap dan per-
bekalan yang cukup. Sedangkan, golongan pem-
bela kebenaran sedikitjunrlah dan perbekalannya.

Selain itu, Perang Badar juga merupakan kisah
kemenangan hati ketika berhubungan dengan
Allah, dan ketika lepas dari kelemahan dirinya.
Bahkan, kisah kemenangan hati manusia yang di
antaranya terdapat hati yang benci unhrk melaku-
kan peperangan. Tetapi, hati yang mantap dan dapat
mengalahkan ambisi terhadap harta benda duniawi,
yang yakin terhirdap kekuatan yang hakiki dan per-
timbangan yang sehat, maka ia (hati nurani) dapat
mengalahkan nafsunya. Bahkan, dapat mengalah-
kan kemauan orang-orang dalam kelompoknya
(yang enggan berperang), yang lantas terjun ke
medan perzmg karena timbangan nuraninya lebih
berat kepada kebenaran daripada kebatilan. Maka,
dengan keyakinannya, dibalikkanlah timbangan
lahiriah. Sehingga, kebenaranlah yang berat dan
menang.

Ingatlah bahwa Perang Badar dengan segala
sesuafu yang melingkupinya adalah percontohan
dalam sejarah manusia. Ingatlah bahwa Perang
Badar ini adalah unhrk menetapkan undang-undang
kemenangan dan kekalahan, menyingkapkan se
bab-sebab kemenangan dan kekalahan. Sebab-
sebab yang hakiki, bukan sebab-sebab lahiriah
yang materiil.

Ketahuilah bahwa Perang Badar merupakan
buku terbuka yang dapat dibaca oleh semua gene
rasi dalam semua zunan dan lokasi. Pefunjuknya
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tak pernah berganti dan tabiatnya tak pernah ber-
ubah. Ia merupakan salah satu tanda-tanda ke-
kuasaan Allah, dan salah satu sunnah-Nya yang

berlaku pada makhluk-Nya, selama masih ada

langit dan bumi. Ketahuilah bahwa kelompok
muslim yang sekarang berjuang unfuk menampil-
kan Islam kembali di muka bumi setelah didomi-
nasi oleh kejahiliahan, sangat layak untuk berhenti
berlama-lama di depan peristiwa Perang Badar dan

nilainya yang pasti yang ditetapkannya. Di sana ada
jarak perbedaan yang jauh antara apa yang

diinginkan manusia buat diri mereka sendiri dan

apa yang dikehendaki Allah buat mereka,

' D an (ingatlnh), lutikn Allnh rnenj anj ilmn kep adamu

bahwa salah satu dari dua golongan (yang kamu

hndapi) adnlah untukmu, sed.ang lamu mmginginlwn
bahwa yang tidnk munpunyai lulaatnn smjatnlnh yong

untukmu. Allah menghendaki untuk membenarkan

y ang bennr dmgan ay at-ayt- Ny a dnn memusnahknn
-nrang-nrang 

lcafr, agar Allnh menetaplmn yng hak

Qskm) dnn memb atallan y ang batil (ty lrtD w alnupun

nrang-nrang yang berdosa (musyrik) itu tidak me-

nyulminy a." (al-Anfaak 7-8)

Kelompok muslim yang hari ini berusaha meng-

aplikasikan kembali Islam ke dalam kehidupan
nyata manusia, kadang-kadang pergerakannya tidak
sampai seperti yang dialami oleh kelompok Islam
pertama dalam Perang Badar. Akan tetapi, nonna-
nonna, nilai, dan pengarahan-pengarahan umum
Perang Badar dan kondisi yang melingkupinya
beserta hasil-hasilnya dan ulasan Al-Qur'an ter-
hadapnya senantiasa menjadi arahan bagi golongan

Islam pada setiap fase gerakannya. Karena, norma-

norma, nilai, dan arahannya bersifat universal dan

eternal (abadi) selama masih ada langit dan bumi'

Juga selama masih ada kelompok Islam yang eksis

di muka bumi, berjuang menghadapi kejahiliahan
untuk mengembalikan Islam ke pentas kehidupan.

***

Istighatsah dan Suasana Perang Badar
Selanjutnya, dipaparkanlah suasana Perang

Badar dan kondisi yang melingkupiny4 serta bagai-

mana pemandangan-pemandangannya. Sehingga,

tampak jelas keadaan mereka, bagaimana Allah
membuat rencana untuk mereka, dan bagaimana

terjadinya kemenangan, yang semuanya lahir dari
pengaturan Allah. Pengungkapan Al-Qur'an yang

unik menampilkan kembali pemandangan-peman-

dangannya, peristiwa-peristiwanya, kesan-kesan-
nya, dan isyarat-isyarabrya, supaya mereka hidup
bersamanya lagi pada kali lain. Akan tetapi, di
bawah pancaran sinar arahan Al-Qur' an.

Dengan demikian, mereka dapat mengetahui
sejauh mana hakikat yang melintasi Perang Badar,
jaztah Arab. dan spluruh permukaan bumi, yang

melintas ke langit dan kepada makhluk-makhluk
tertinggi. Juga bagaimana ia melintasi hari Perang
Badar, sejarah iaztrah Arab, sejarah manusia di
muka bumi. Bahkan, hingga di belakang kehidupan
dunia ini. Di sana ada perhitungan terakhir di
akhirat dan pembalasan yang sempurna Kelompok
yang beriman merasakan nilainya di dalam tim-
bangan Allah. Yaitu, nilai-nilai kekuatan mereka,
amal mereka, dan gerak mereka dengan agama ini,
beserta kedudukan mereka yang sangat tinggi,

"(ngatlnh), lutila lmmu mernohnn pntolnngan lupadn

Tult anmu, lnlu dip er lenanknn - Ny a b agimu,'S e s ung-

gulaty a Ala aknn mmdnnnglun baln b antuon lupon"-
mu fungan snihu mnlailat y ang dnnng bnturut-turut.'
AIkh tidak menjadikannya (mengirim baln bantuan

itu), melninlrnn sebagai lahm gembira dnn agar h"atimu

mmjadi tenteram larenanya. Kemenangan itu hnnya-

l"ah dnri sisi Allnh. Sesungguhnya Allah Mahnperlasa
lngi Malnbij alcsann. (Ingatl.ah), letikn Allnh mmj adi
kan knmu mengantuk wbagai suatu pmmtsramnn dnri-
Nya. All"ah menurunknn kcpadamu hujan rllri langit

untuk menyucilan lmmu dengan huian itu dan meng-

hilanglan dnri lamu gangguan-ganguan setan snta
untuk menguatknn hntimu dnn memperteguh fungan-

nya telapak kaki(mu). (Ingatlah), ketika Tuhanmu

mewahyukan lupada p ara malailcat,'S nungyhny a
Aku bersama kamu, maka teguhknnlnh (pendirian)

lrang-nrang yang telah beriman.' Kelak aknn Aku
jatuhkan rasa ketakutan lee dalam hati orang-orang

Iwfir, mala penggallnh kepal.a mereka dnn pancunglah

ttapiiap ujungj ari mnela. (Iktentuan) yang demikian

itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang

Atl"ah dan R.asul-Nya. Barangsiapa mmentang Allah
dnn Rnsul-Nya, m.aka sesungguhnyaAllah amnt lceras

silcsaan-Nya. Ituloh (hukum dunia yarry ditimpalan
atasmu), mnkn rasaknnlnh hulamnn itu. S esungguhny a

b a$ orang- orang y ang knfir itu od" (l"gi) a<ab nnalu. "
(af-Anfaal: 9-la)

Peperangan ini secara keseluruhan berputar
menurut perintah dan kehendak Allah, pengaturan

dan qadar-Nya. Ia berjalan dengan tentara Allah dan

pengarahan-Nya. Ia mempersonifikasikan gerakan-

gerakan dan getaran-getaran dari celahcelah ung-
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kapan Al-Qur'an yang ilustratif, bergerak, dan

menghidupkan suasana pemandangan yang ada,

seakan-akan sedang terjadi sekarang.
Adapun kisah istighatsah (permohonan per-

tolongan di kala menghadapi kesulitan), maka
ImamAtrmad meriwayatkan dengan isnadnya dari
Umar ibnul-Ktraththab r.a., katanya, "Pada wakhr
Perang Badar, Nabi melihat sahabat-sahabatnya
yang berjumlah tiga ratus orang lebih, dan melihat
kaum musyrikin yang ternyata berjumlah seribu
lebih.ls Kemudian Nabi menghadap kiblat dengan

mengenakan selendang (sorban) dan sarung, lalu
beliau berdoa,

:: #"r\ &i . 'e"e) 6

{':J f"r\i a?"r:'ii x,>r-yi
'Ya Allah, Inlcanalwnlnh apa yng Englauianjiknn
Irzp adnku. Ya Alkla j iln Englau birus alwn gohngan

Islnm ini, makn Errykau tidnk almn disembah lngi di
mulu bumi sel,amanya.'

Maka, Nabi selalu beristighatsah dan berdoa
kepada Allah, hingga selendangnya (sorbannya)
jatuh dari pundaknya. [alu, Abu Bakar datang ke
padabeliau lantas mengambil sorban tersebut dan

mengembalikannya ke pundak beliau lagi. Kemu-

dian dia tetap berada di belakang beliau, lalu ber-

kata, Wahai NabiAllah, kiranya sudah cukup per-

mohonanmu kepada Tirhanmu. SesungguhnyaAllah
akan melaksanakan apa yang telah dijanjikan-Nya
kepadamu.' Kemudian Allah menurunkan ayat,

' (ngatLah), Irztikn lamu mernohon p nto lnngan lup adn

Tuh.anmu, lalu dip erkennnlmn- Ny a b agimu,'S esung-

guhnya Aku akan mendatangkan bal'a bantuan ke-

p adnmu dzngan s er ibu mnlnilat y ang dntang b erturut-

turut." (al-Anfaalz 9)

Terdapat beberapa riwayat yang menjelaskan
tentang malaikat dalam Perang Badar itu secara

rinci. Yaitu, mengenai jumlahnya, kesertaan mereka

dalam peperangan, apa yang'mereka katakan
kepada kaum mukminin untuk memantapkan hati,

dan apa yang mereka katakan kepada kaum
musyrikin unfuk melemahkan dan merendahkan.
Kami-sesuai dengan metode kami dalam tafsk a<h-

Zhikliil- dalam menghadapi masalah gaib seperti
ini, mencukupkan diri dengan nash-nash yang

meyakinkan dari Al-Qur'an atau Sunnah. Nash-

nashAlQur'an mengenai masalah ini sudah cukup,

'(Ingatlnh), Ieetila lumu m.emolnn putolongan lepadn

Tuhnnmu, lnlu diperkenankan- Nya bagimu,'Sesung-

guhny a Alu akan mmdnnngkan b aln b antuan lctp ada-

mu dengan seribu malaiknt yang datang berturut'
turut. "' (aI- Anfaalz 9)

Dalam ayat ini'budah disebutkan jurnlah malaikat
itu. Kemudian nash lain mengatakan,

" (Ingatlah), ketila Tuh.anmu mewah)ukan lcepada

para malnikat, 'Sesunguhnya Aku bersamn kamu,

mnkn teguhkanhh (pendirian) orang- mang y ang telnh

bnimnn.' Kelnk alan Aku j atuhkan rasa lrcnleunn Iu
dnl.am hnti orang-orang lafr, malu pmggalkh lupak
muelm dan parrcunglah tiap4iap ujung jari rnerelil. "
(al-Anfaal: 12)

Demikianlah yang mereka lakukan. Tidak di-
perlukan lagi perincian di balik semua ini. Karena,
apayang disebutkan dalam nash ini sudah cukup.
Maka, cukuplah bagi kita dengan mengetahui bahwa

Allah tidak membiarkan kaum muslimin sendirian
pada hari itu, yang jumlahnya sedikit sedang musuh
mereka jumlahnya banyak Urusan golongan muk-
min yang minoritas dan urusan agama ini, telah
disertai oleh malaikat secara praktis (dengan tin-
dakan nyata) sebagaimana diterangkan oleh Allah
di dalam kalimatkalimat-Nya.

Dalam suatu riwayatnya,Imam Bulifiari meng-
atakan bahwa telah diinformasikan kepadanya oleh
Ishaq bin Ibrahim, dari Jarir, dari Yahya bin Sa id,
dariMu'adzbinRif a'ahbinRafi'az-Tarqi,dariayah-
nya-dan ayahnya ini termasuk peserta Perang
Badar-bahwa ia berkata, 'Malaikat Jibril datang
kepada Nabi lalu berkata,'Bagaimana anggapanmu
terhadap para peserta Perang Badar?' Nabi men-
jawab, Termasuk kaum muslimin yang paling
utama.' (Atau kalimat lain yang semakna dengan
ihr.) Jibril berkata, 'Demikian pula malaikat-malaikat
yang datang dalam Perang Badar."'

' (Ingatlnh), Iutilw lumu m.emohnn pntol'ongan lupada
Tuh.anmu, lalu diperlenanknn-Nya baghnu,'Sesung'

gulatya AIfli aknn ntendnnnglan baln barrtuan kzpadn-

mu dnryan seribu malailat yarg dnnng bnturut-turut.'
Ailnh tidak menjadilannya (mengirim baln bantuan

itu), melainlan sebagai lmbar gembira il"an agar hntimu

menj adi tenteram lur ennny a. Kemenangan itu hnrry a:
lnh dnri sisi Allnh. Sesungguhnya Allah Mahapnknsa
Ingi Mahnbij aksana." (al-Anfaal: 9-10)

'C."ryi"Atiy

J^l .-f  .tLzJl

15 Dalam beberapa riwayat lain dikatakan bahwa jumlah mereka antara sembilan ratus sampai seribu.
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Rnbb mereka telah mengabulkan permohonan
mereka ketika mereka beristighatsah. Juga mem-
beritahukan kepada mereka bahwa Dia akan mem-
bantu mereka dengan seribu malaikatyang datang
berturut-furut.

Di samping menunjukkan keagungan peristiwa
ini dan nilai kelompok Islam serta nilai agama Allah
dalam timbangan-Nya, maka Allah tidak membiar-
kan kaum muslimin berpikir bahwa di sana terdapat
suafu sebab yang menelorkan hasil seperti itu.
Tetapi, dikembalikannyalah urusan itu secara total
kepada Allah, untuk meluruskan akidah dan pan-

dangan mereka.
Maka, pengabulan permohonan, banfuan, dan

pemberitahuan ini, semuanya itu tidak lain hanya
sebagai berita gembira dan untuk menenangkan
hati. Adapun kemenangan, maka ia semata-mata
dari Allah, tidak lain. Inilah hakikat i'tiqa"diyahyang
ditetapkan AlQur'an di sini. Sehingga, hati seorang
muslim sama sekali tidak bergantung pada sebab
apa pun.

Cukuplah bagi kaum muslimin dengan men-
curahkan segenap tenaga dan kemampuan mereka
secara maksimal, menghadapi goncangan pertama
yang menimpa sebagian mereka di dalam meng-
hadapi bahaya nyata, menaati perintah Allah, dan
percaya penuh kepada pertolongan-Nya. Cukuplah
hal ini untuk menyudahi peranan mereka. Maka,
datanglah peranan qadar yang mengendalikan dan
mengafur mereka. Apa yang selain itu hanyalah
berita gembira dan untuk memantapkan hati di
dalam menghadapi risiko yang riil tersebuL Cukup
lah bagi kelompok Islam ini untuk merasakan
bahwa tentara Allah akan senantiasa menyertai
mereka. Dengan perasaan ini, tenang dan mantap
lah hati mereka di dalam menghadapi peperangan.

Kemudian datanglah kemenangan dari Atlah
semata-mata. Tidak ada yang berkuasa memberi-
kan kemenangan selain Dia. Karena Dialah Yang
Mahaperkasa, Mahakuasa, Mahamenang, dan
melaksanakan semua urusan-Nya. Dia Maha-
bijaksana dengan menempatkah segala sesuafu
secara proporsional.

' (Irryatlah), I(ztil(n Alkh msnj adil(nn lamu mmgantuk
sebagai suatu perwntnam.an dari-Nya. AllnJt menurun-
knn lupadamu hujan dari langit untuk menyucikan
lamu dzngan hujan itu dan menghil"anglan d"ari lmmu
gangguan-gangguan setan serta untuk menguatkan
h"atimu dan memperteguh dengannya telapak kaki-
(mu)."(al-Anfaalz ll)

Kisah kantuk yang menimpa kaum muslimin
sebelum berkecamuknya perang ini adalah kisah
tentang kondisi kejiwaan yang mengagumkan,
yang tidak terjadi kecuali dengan adanya perintah
Allah, qadar-Nya, dan pengaturan-Nya. Sebelum-
nya, kaum muslimin merasa takut dan gentar ketika
melihat jumlah mqreka sangat sedikit untuk ber-
hadapan dengan 6ahayayang tidak mereka per-
hitungkan dan tidak ada persiapan yang memadai
(menurut pehitungan lahiriah) unhrk menghadapi.
nya.

Tiba-tiba mereka tertimpa kantuk. Setelah itu
badan mereka terasa sehat dan jiwa mereka men-
jadi tenang. Ketenangan ini meliputi hati mereka
(demikian pula yang terjadi pada Perang Uhud ...

berulang kembali rasa takut dan gentar, dan ber-
ulang kembali rasa kantuk, serta berulang pula
ketenangan).

Saya pernah mengalami sgperti apa yang di-
sebutkan dalam ayat-ayatini. Saya baca informasi
tentang kanfuk ini, maka saya dapati seakan-akan
ia adalah peristiwa yang sedang terjadi dan saya
alami. Hanya Allah yang mengetahui rahasianya,
dan menceritakan informasinya kepada kita.

Saya menghadapi peristiwa yang berat, masa-
masa sempit, dan goncangan hati pada walitu
maghrib. Kemudian saya mengantuk selama
beberapa menit saja. Setelah itu saya dalam kondisi
segar, seperti manusia baru sama sekali, dengan
jiwayang tenang dan hati tenteram, dan penuh ke
percayaan yang mendalam. Bagaimana hal ini bisa
terjadi? Bagaimana hal ini terjadi dengan begitu
tiba-tiba? Saya tidak mengerti.

Akan tetapi, sesudah itu saya mengetahui kisah
Perang Badar dan Uhud. Kali ini saya meng-
alaminya sendiri dengan fisik saya, bukan ilustrasi.
Saya merasakannya sebagai sesuatu yang hidup di
dalam perasaan say4 bukan sekadar lfiayalan. Saya
lihat padanya tangan Allah bekerja dengan halus
dan secara langsung. Hatiku pun menjadi tenang

Ikntuk dan ketenangan ini termasukpertolong-
an Allah kepada kelompok Islam pada waktu
Perang Badar:

$ .iiffi,trAii{;$"ty-
' (Ingatlnh), kttikn Alkh mmj aniknn lmrnu mengantuk

sebagai suatu pmenteratnnn dari-Nya.... "

Kata-kata y ugluy ii kum'menyelubu ngi', nu' aas
'kantuk', dan amanah'penenteraman' sama-sama
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memberikan kesan kehalusan dan kelembutan.
Juga melukiskan situasi umum bagi pemandangan
ihr, menggambarkan kondisi kaum muslimin pada

waktu itu, dan menunjukkan nilai kejiwaan kaum
muslimin yang jelas antara satu keadaan dengan
keadaan lain.

Sedangkan, kisah huian,

'Allnh mmurunknn lepadnmu hujan dnri lnngit untuk
menyucilmn Immu dengan hujan itu danmmghilnrry-
lmn dari kamu gangguan-gangguan setan snta untuk
menguatkan hatimu dan memperteguh dengannya
tt@ok kaki (mu)" (al-Anfaal: 1 1)

Maka, ini merupakan kisah lain tentang banfuan
Allah kepada kelompok muslim beberapa saat
sebelum berperang.

Ali binThalhah meriwayatkan dari IbnuAbbas,
katanya, "Nabi turun ketika berjalan ke Badar,
sedang antara kaum musyrikin dan tempat air ter-
dapat bukit pasir. IGum muslimin tertimpa kele-
mahan yang amat sangat. Setan menimbulkan ke
jengkelan dan membisikkan ke dalam hati kaum
muslimin,'Kamu menganggap dirimu sebagai wali
Allah. Di tengah-tengah kamu ada Rasul-Ny4 tetapi
kamu dikalahkan oleh kaum musyrikin dalam
memperebutkan tempat ar, dan kamu kerjakan
shalat dalam keadaan junub?'

Ialu, Allah menurunkan hujan yang lebat atas
mereka. Sehingga, kaum muslimin dapat minum
dan mandi. Allah menghilangkan bisikan setan yang

kotor ihr, dan menjadikan pasir itu mengeras ketika
ditimpa hujan. Sehingga, manusia dan binatang
dapatmelewatinya. Maka, mereka dapat mendatangi
kaum musyrikin itu, dan Allah membantu Nabi-Nya
dengan seribu malaikaL MalaikatJibril berada pada

kelompok yang lima ratus, dan Malaikat Mikail
pada kelompok malaikat yang lima ratus lagi."

Hal ihr terjadi sebelum Rasulullah melaksanakan
usulan al-Habban ibnul-Mundzir tentang strategi
menguasai tempat air di Badar, dan memantapkan
hati di balik itu.

"sudatr terkenal bahwa Rasulullah ketika pergi
ke Badar, makabeliauturun di tempatairpertama
yang beliau jumpai. Kemudian al-Habbab ibnul-
Mundzir menghadap beliau seraya bertanya,
Wahai Rasulullah, apakah tempat yang engkau
tempati ini memang sudah ditentukan oleh Allah
sehingga kita tidak boleh mengabaikannya, atau-
kah ini siasat engkau sendiri?'Rasulullah men-
jawab, '[ni hanya siasatku sendiri saja.'Al-Habbab
berkata, Wahai Rasulullah, tempat ini tidak stra-

tegis. Marilah kita ke dekat tempat air yang biasa
dipergunakan kaum itu. Kita bisa melihat dari bela-
kang. Kaum wanita yang haid juga dapat meng-
gunakan airnya. Mak4 kita memiliki air sedangkan
mereka tidak.'falu, Rasulullah melakukan hal itu."
(Iafitr tbnu Kntsir)

Pada malam itp, sebelum dilaksanakannya usul-
an al-Habbab ibnul-Mundzir, keadaan kaum mus-
limin yang turut dalam Perang Badar sepertiyang
disebutkan Allah. Pertolongan yang mereka dapat-
kan ihr merupakan partolongan campuran, material
dan spirihral. Air di padang pasir merupakan materi
yang sangatpentingbagi kehidupan, lebih dari ihr
sebagai sarana kemenangan. Tentara yang ketiada-
an air di padang pasirihr kehilangan semangatse
belum menghadapi peperangan. Kemudian, kon-
disi kejiwaan yang mengiringi dalam situasi seperti
itu, ditambah dengan was-was yang dibisikkan
setan. Yaifu, perasaan bersalah karena melakukan
shalat tanpa berwudhu karena tidak ada air. Se-

dangkan, pada waktu itu belum ada kemurahan
unfuk bertayamum.' Karena, perkenan bertaya-
mum ini baru ada pada Perang Bani Mushthaliq,
pada tahun kelima hijrah.

Di sini jiwa bergoncang dan setan masuk dari
pintu iman untuk menambah kesedihan dan rasa
takut kaum muslimin. Jiwa yang diliputi perasaan

bersalah dan goncangan seperti ini kalau meng-
hadapi peperangan, tenfu akan lemah dan keder.
Maka, di sini datanglah pertolongan dan bantuan
Allah,

' ... Allnh mmurunlan lupadnmu hujan dari hngit
untukmmyucilan lwrnu dzngan hujan itu danmcng-
hilanglan dmi lwmu gatguan-ganguan setan suta
untuk mmguatlan lwtimu dnn memp nteguh fungan-
nya tel"apak lwki (mu)." (al-Anfaaft 1 1)

lengkaplah pertolongan yang bersifut batiniah
dan lahiriah, ruhani dan materi. Hati menjadi tenang
dengan adanya ar, ruh bergembira karena dapat
bersuci, dan telapak kaki pun menjadi teguh di
tanah dan pasir.

Di samping itu, Allah juga mewahyukan malaikat-

Nya untuk meneguhkan hati orang-orang yang
beriman. Juga memenuhi janji-Nya untuk menim-
bulkan rasa takut dan gentar di dalam hati orang-
orang kafr. Diperintatrkan-Nya juga malaikat-Nya
untuk menyertai kaum mukrninin di dalam pepe
rangan,

" (Ingatlah), ketiln Tuhanmu mewahyukan leepada

para malaikat, 'Sesunguhnya Aku bersama kamu,
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mnlrn teguhkankh (p erdirian) orang- orang y ang te lnh
berimnn.'Kel"ak alan Alat jatuhkanrasa ketakutan lu
dahm h.ati orang- nrang kaftr, mnka p enggallnh kep aln
merekn dan pancunglnh tlap+tap ujungjari merel(n."
(af-Anfaal: 12)

Ini adalah persoalan besar. Yaitu, persoalan ke-
sertaan Allah terhadap malaikat di dalam pepe-

rangan, dan ketertbatan malaikat bersama golong-

an Islam di dalam pertempuran ihr. Inilah persoalan
yang tidak boleh kita lewatkan unhrk membahas
nya.

Bagaimana keterlibatan malaikat itu? Bukan
bagaimana mereka membunuh. Sesungguhnya
hakikat besar dalam masalah ini terletak di situ.
Sesungguhnya gerakan golongan Islam di muka
bumi dengan agama ini adalah perkara besar. Per-

kara yang layak mendapatkan kesertaan Allah
terhadap malaikat, dan keterlibatan malaikat di
dalam peperangan itu bersama golongan Islam.

Kita percaya adanya mali*rluk Allah yang ber-

nama malaikal Akan tetapi, kita tidak mengetahui
tabiat mereka kecuali apa yang diberitahukan Allah
Pencipta mereka kepada kita Maka, kita tidak dapat

mengetahui bagaimana cara malaikat ihr terlibat di
dalam peperangan dalam memberi bantuan kepada
kaum muslimin padawalf,u Perang Badarmelain-
kan sekadar apa yang disebutkan dalam nash Al-

Qur'an.
Tuhan mereka telah memberikan wahyu kepada

mereka, "sesungguhny a Aku bersam.a lamu." Dia me
merintahkan mereka untuk memanrapkan hati
orang-orang yang beriman. Maka, malaikat pun

melaksanakan apa yang diperintahkan Allah itu.
IGrena, sifut mereka adalah melaksanakan apa saja
yang diperintahkan Allah kepada mereka. Akan
tetapi, kita tidak mengetahui bagaimana cara mereka

bekerja.
Allah juga memerintahkan mereka untuk me-

menggal kepala orangorang musyrik dan meman-

cung ujung-ujung jari mereka. Maka, para malaikat
pun melaksanakan perintah ifu. Nafnun, kita tidak
mengetahui bagaimana caranya. Inilah di antara

sifut pengetahuan kita tentang tabiat malaikat. Kita
tidak mengetahuinya kecuali apa yang diberitahu-
kan Allah kepada kita.

Allah berjanji untuk menimbulkan rasa takut di
dalam hati orangorang kafir. Maka, apayang dijanji-
kan Allah itu tentu terjadi, karena janji'Nya pasti

benar. Tetapi, kitajuga tidak mengetahui bagaimana
realisasinya. Allahlah yang menciptakan. Dia lebih

mengetahui tentang apa yang diciptakan-Nya. Dia
menghalangi antara seseorang dengan hatinya, dan
Dia (kekuasaan-Nya, pengawasan-Nya, peliputan-
Nya) lebih dekatkepadanya daripada uratlehernya.

Pembahasan terperinci tentang caracara kerja
malaikat ini tidaklah penting di dalam watak akidah
dan watak gerakaryakidah ini. Akan tetapi, pem-
bahasan tentang masalah-masalah ini menjadi topik
penting di kalangan firqah-firqah Islam dan kalang-
an ilmu kalam pada masa belakangan. Yakni, ketika
masyarakat sudah tidak memberikan perhatian
yang positif kepada agama ini, dan memberikan
porsiyang berlebihan terhadap akal atas zz7s. Sung-
guh, kalau kita berhenti (tidak mengutak-atik)
petunjuk besar tentang kesertaan Allah terhadap
malaikat di dalam peperangan, dan keterlibatan
malaikat di dalam peperangan itu bersama golong-

an Islam, maka hal ihr lebih bermanfaat dan lebih
berguna.

Pada akhir paparan dan di dalam menyudahi
pemandangan besar yang menampalJ<an hakikat
besar itu, datanglah ketetapan yang menjelaskan
apa yang ada di balik seluruh peperangan ini, serta
di balik kemenangan dan kekalahan. Yaitu, kaidah
dan undang-undang perjalanan semua urusan ini,

"(Ketentuan) yang demikian itu adnlnh knrnuz sesung-

guhnya rnereka menentang Allah dan Rnsul-Nya.
Barangsiapa m.enentang Alkh dan Rnsul-Nya, maka

sesungguhnya Allah amnt keras silxaan-Nya." (d-
Anfaal: 13)

Ini bukan peristiwa sepintas kilas dan bukan
peristiwa kebetulan yang lantas berlalu begitu saja.

Allah memberi kemenangan kepada golongan
Islam dan memberikan mereka kekuasaan ter-
hadap musuh-musuhnya dengan menimbulkan
perasaan takut di dalam hati musuh-musuh itu. Dia
juga melibatkan malaikat unhrk menyertai golong-

an Islam. Musuh-musuh tersebut diperlakukan
seperti itu karena mereka menentang Allah dan
Rasul-Nya. Mereka berada dalam barisan yang
bukan barisan Allah dan Rasul-Nya. Sikap penen-

tangan mereka ini jusfu digunakan unhrk meng-
halang-halangi manusia dari jalan Allah, dan untuk
menjauhkan diberlakukannya manhaj Allah di
dalam kehidupan.

"...Barangsiapa menentang Allah dan R.asul-Nya,

makn sesungguhnya Allah amnt knas silcaan-Nya."

Siksaan Allah yang keras diturunkan kepada

orang{rang yang menentang-Nya dan menentang
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Rasul-Nya. Dia Mahakuasa untuk menjatuhkan
siksaan kepada mereka. Sebalikny4 mereka terlalu
lemah unhrk menghadapi siksaan-Nya.

Itulah kaidah dan sunnah bukzm peristiwa se-

pintas kilas dan kebetulan. Kaidah dan sunnah
bahwa apabila golongan Islam bergerak di muka
bumi unhrk menetapkan ukhiyyahlllahYang Maha
Esa saja menegakkan mnnlmj ttllahsaj4 kemudian
mereka menghadapi musuh-musuhnya yang me
nentang Allah dan Rasul-Nya, maka Allah akan
memantapkan hati dan memberi pertolongan ke-
pada golongan Islam ini. Dia akan menimbulkan
rasa takut dan kekalahan kepada orangorang yang
menentang Allah dan Rasul-Nya, selama golongan
Islam itu istiqamah di jalan yang lurus, mantap
hatinya kepada Tuhannya, bertawakal kepada-Nya
saja Yakni, komifrnen dan konsisten pada jalanAllah.

Pada akhir pemandangan disampaikan li*rithab
(firman) kepada orang-orang yang menentangAllah
dan Rasul-Nya itu, bahwa rasa takut dan kekalahan
yang menimpa mereka di dunia ini bukan perjalan-

an akhir. Karena, urusan agama dan pergerakan-
nya, serta tindakan menghalang-halangfuiya, bukan-
lah urusan di dunia ini saja. Juga bukan urusan
kehidupan dunia semata. Akan tetapi, urusan ifu
berlanjut ke belakang bumi dan sesudah kehidupan
dunia Jangkauannya amat jauh, berlanjut melintasi
jarak-jarak yang dekat ini,

"Itulnh (hukum dunia y ang ditimp almn atasmu), makn

rasalranlah hukumnn itu. Sesunguhnya bagi orang-

nrang Jang kafir itu ada Qagi) a<ab neraka." (aI-
Anfaaft f )

Inilatr akhir perjalanan mereka. Inilah azab yang
tidak dapat dibandingkan dengan rasa takut dan
kekalahan. Yaitu, pemenggalan kepala dan peman-
cungan ujung-ujung jari orangorang musyrik!

Keterlibatan Attah ; ;-r, Peperangan
Sekarang diungkap kembali pemandangan-

pemandangan tentang peperangan ifu dan segala
sesuatu yang melingkupinya. Ditunjukkan kepada
mereka campur tangan Allah dan rencana-Nya,
bantuan dan pertolongan-Nya. Dari semua ifu
mereka mengerti bahwa dalam peristiwa-peristiwa
ini mereka tidak lain hanya alat untuk melaksana-
kan takdir dan qadratAllah belaka. Allahlah yang
menyuruh Rasulullah keluar berperang dengan
cara yang benar, tidak dengan sombong, melam-
paui batas, dan zalim. Allahlah yang telah memilih-

kan unfuk mereka salah satu dari kedua golongan
unfuk sesuatu yang dikehendaki-Nya. Yaihr, men-
cabut akar-akar orang{rang kafir (memusnahkan

orang{rimg kafr),

'Agar Allnh mntetaplan yang hnk (Iskm) dan mem'
batnllan yng batil (syirik) walnupun orong-nrarry yng
berdosa (muryri{) itu tidak menyukainya." (aI-
Anfaal:8)

Allahlah yang membantu mereka dengan seribu
malaikat yang datang dengan berurut-turut. Allah-
lah yang menimpakan rasa kanhrk kepada mereka
unfuk memberikan rasa aman. Dia yang menurun-
kan hujan dari langit untuk menyucikan mereka.
Hujan itu menghilangkan gangguan setan dari
mereka, serta mengukuhkan hati mereka dan me
neguhkan telapak kaki mereka. Allahlah yang
memberi wahyu kepada malaikat untuk meneguh-
kan hati orang-orang yang beriman, dan menim-
bulkan rasa takut di dalam hati orang-orang kafr.

Selain itu, Allahlah yang memerintatrkan malaikat
untuk terlibat dalam ireperangan itu. Juga meme
rintahkan mereka unfuk memenggal kepala kaum
musyrikin dan memancung ujung-ujung jarinya.
Allatrlah yans memberikan harta rampaszm perang
kepada mereka sebagai karunia-Nya. Padahal, se
belumnya mereka keluar berperang dengan tidak
membawa harta, kendaraan, dan perbekalan.

Sekarang, semuanya sudah dipaparkan oleh Al-
Qur'an. Kemudian diulanginya lagi untuk dihadir-
kan di dalam hati dan ditampakkan pada pandangan
mereka Digambarkannya gambaran kemenangan
yang pasti yang tidak disandarkan kepada rencma
manusia sedikit pun. Juga tidak disandarkan ke
pada jumlah dan persiapan. Semuanya semata-mata
disandarkan kepada rencana Allah, ketenfu an-Nya,
pertolongan-Nya, dan banfuan-Nya, sebagaimana
disandarkan dengan tawakal kepada Allah saja,

berlindung kepada-Nya saja" beristighatsah kepada-
Nya saja, dan berjalan sesuai dengan pengaturan
dan ketenhran-Nya.

Sekarang... pemandangan ihr hadir di dalamhati,
tampak di mata. Sekarang ... pada saat yang tepat
untuk mengkonsentrasikan hati untuk tunduk dan
pahrh. Sekarang datanglah perintah kepada orang-
orang beriman yang demikian sifatnya itu, agar
teguh hati bila bertemu dengan orangorang kafir.

Juga agar jangan mundur dan lari karena takut
kalah. Hal itu selama urusan kemenangan dan ke-
kalahan diserahkan kepada kehendak yang di atas
kehendak manusia, dan kepada sebabsebab yang
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bukan sebab-sebab lahiriah yang terlihat mata
manusia.

Semua itu selama mereka meyakini bahwa Allah
yang mengafur urusan peperangan tersebuf sebagai-

mana Dia mengatur semua urusan. Dialah yang
membunuh orang-orang kafir dengan tangan orang-

orang mukmin. Juga mengenakan sasaran panah

ketika dilemparkan. Sedangkan, orang-orang muk-
min hanya sebagai alat unhrk melaksanakan qadrat
Allah. Karena, Allah menghendaki pahala jihad dan
ujian untuk mereka. Allahlah yang menimbulkan
perasaan takut dan gentar di dalam hati orzmg{ftmg
kafir. Dia yang melemahkan tipu daya mereka,
serta menimp al<an azab dunia dan akhirat kepada
mereka, karena mereka menentang Allah dan
Rasul-Nya,

1i641;js<'ji46ff i6OJi\6i.
J yi;: #; e:; -j g :ci,rt;;3 3

#,;I4*$SLWJ)ui6ys
#;b i6 t Ui,frj1r*tftS,;'i A

^iiSJ 
jCJr\L-6'Y3";4sAig#)

U'tLf trer*,r4Gr3Xi.61JV,

t, r=;"<, Tb;-;tt 4;'&S #'+
"Hai orang-orang y ang buimna apabiln lamu berbmu

dmgan orang-orang yang knfir yang sednng menyerang-

mu, m.akn janganlah kamu membelakangi rnerekn

(mundur). Barangsiapa y ang memb elaknngi mueka
(mundur) di waktu itu, lecuali bnbelok untuk (siasat)

pnang atau hendnk mmggabunglan diri dengan P*k-
an yng hin, malea sesurryguhnya orang itu leembali

fungan mernb aw a kcmur lm.an dari Allah, dnn temp ah
nya ialnh nerakaJahannam. Amat buruklnh tempat

lrmbaliny a. Mala (y ang wb nnrny a) b uknn knmu y ang

membunuh mereka, tetapi Allnhlah jang membunuh

muela; dan buknn lumu yangmelzmpar ketikn lamu
melernpar, tetapi Alkhlah yrry melempar. (Allnh ber-

buat demikian untuk membinasakan mereka) dan

untuk memberi ujian kepada zrang-nrang mukmin,
fungan ujian yang baik. Saungguhnya Allah Maha
Mendengar lngi Mahn Mengetahui. Itulah (karunia
Alkh yang dilimpahlnn lupadamu), dnn sesungguhrtya

Allnh melemnhlan tipu d.aya orang-orang yang lafir. "
(al-Anfaal 15-18)

Dengan pengungkapan Al-Qur'an ini tampaHah
kerasnya larangan, beratnya hukuman, dan besar-
nya kemurkaan Allah, serta pedihnya siksaan di
neraka,

"Hai orang-orang yang brim^an, apabiln knmu bertemu

dmgan orang-orang yang Imfu y ang sedang mtny nang-
mu, maka janganldh kamu membelakangi mereka
(mundur). Barangsiapa y ang membelnknngi muela
(mundur) di waktu itu, luatali bnbelok untuk (siasail
pnang atnu hmdnk mmggabungknn diri dmgan F*k-
an lang lain, makn sesungguhnya orang itu lcembali

dzngan memb aw a lemurlaan dai Allnh, dan temp at'
nya ialnh neralmJah"annam. Amat buruklnh tempat
Iurnb aliny a. " (al-Anfaal: 15- 16)

Maknanya, hai orangorang yang beriman!Apa-
bila kamu bertqmu dengan orangorang kafir yang
sedang menyerangmu, yakni ketika kamu sedang
berdekatan dan berhadaphadapan dengan orang-
orang kafr, maka janganlah kamu lari menjauhi
mereka. Kecuali dalam rangka strategi perang
untuk mencari tempat.yang lebih strategis, atau
dalam rangka mengahr langkah yang lebih jitu.
Atau, untuk bergabung dengan kelompok muslim
lainnya, atau kembali ke markas unfuk mengatur
persiapan perang yang lebih baik. Barangsiapa
yang berlari dari medan perang (tanpa alasanyang
dibenarkan), dan memberi keleluasaan kepada
musuh di medan tempur, maka ia akan mendapat-
kan azab tersebul Yaitu, kemurkaanAllah dan tem-
patkembali di jahanam.

Sebagian pendapat mengatakan bahwa hukum
ini khusus berkenaan dengan Perang Badar atau
perang yang diikuti Rasulullatr. Akan tetapi, jumhur
ulama berpendapat bahwa hukum ini berlaku
umum. Sehingga, berlari dari medan perang ketika
perang sedang berkecamuk ifu merupakan dosa
besar yang membinasakan, sebagaimana diriwayat-
kan oleh Buktrari dan Muslim dalam Slnhihnindari
Abu Hurairah r.a., katanya, "Rasulullah bersabda,

Jauhilnh olehrnu njuh perkara lang merusaH'
Dinnyalan kepada Rasulullnh,'Wahni Rosulullnh,
apa sajalnh itu ?' Belinu mmj awab, Manpnsekatulan
Alkh (dengan yang Lain), sihir, membunuh orang l,ain

y ang dihnramlan Allnh membunuhnya leecuali dengan

alasan yang dibenarlcan ryara', memakan riba,

memalan harta annk yatim, lnri dari medan pnang
latila pnarry sednng bnleemmuk, dnn menuduh bn<ina

terhndnp wanita-wanita berimnn yang baik-baik lngi
memel;ihara diri.''
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Al-Jashshash menjelaskan secara terperinci di
dalam Ahkaamul @ioa "Allah Ta'ala berfirman,
' Barangsiapa y ang membel"akangi merelw (mundur) di
waktu itu, kecuali berbehk untuk (siasat) perang atau
hzndnk mmggabunglmn diri dengan pasulan y arry hin.'
Abu Nadhrah meriwayatkan dariAbu Sa'id bahwa
halitu terjadi padawaktu PerangBadar. Abu Nadhrah
mengatakan, 'Karena mereka, kalau bergabung
pada hari itu, niscaya bergabung kepada kaum
musyrikin. Sedangkan, waktu itu tidak ada orang
muslim selain mereka.'

Apa yang dikatakan oleh Abu Nadhrah itu tidak
benar. IGrena, pada waktu itu di Madinah masih
banyak orang Anshar yang tidak diperintatrkan oleh
Nabi untuk keluar (pergi berperang). Mereka tidak
mengetahui sedang terjadi perang, karena mereka
mengira yang ada hanyalah kafilah dagang. I alu,
Rasulullah keluar bersama kelompok yang sedikit
ihr. Oleh karena itu, apa yang dikatakan Abu Nadhrah
bahwa di sana tidak ada orang muslim selain mereka,
yang apabila mereka bergabung tentu bergabung
kepada kaum musyrikin, adalah salah, sebagai-
mana sudah kami jelaskan.

Ada yang mengatakan bahwa pada waktu itu
mereka tidak boleh bergabung kepada kelompok
lain, karena mereka bersama Rasulullah. Mereka
tidak boleh lepas dari beliau dan bergabung kepada
kelompok lain. Allah berfirman,
'Tidnklnh sepatutnya bagi pmduduk Madinah dnn orang-

orang Arab Badui yng budinm di sekitar mnekn, tidak
turut merryntai Rnsulullah (pergt bnperang) dnn tidnk
patut (puln) bagi mnekn lebih memintai diri muekn
dnip ada mencintai diri Rasul.' (at-Taubah: 120)

Maka, mereka tidak boleh membiarkan Nabi
mereka dan meninggalkan beliau, meskipun Allah
telah memberikan jaminan untuk menolong beliau
dan melindungi beliau dari gangguan manusia,
sebagaimana firman-Nya,'Allah akan senantiasa
nnlindungimu dari manusra.' Perang itu adalatr wajib
atas merek4 sedikit ataupun banyak jumlah musuh
mereka. lagi pula, karena Nabi berada dalam satu
kelompok bersama kaum muslimin waktu itu.
Barangsiapa yang lari dari medang perang, maka ia
diperbolehkan bergabung dengan syarat ber-
gabung kepada kelompok muslim lain. Padahal,
waktu itu tidak ada kelompok muslim lain selain
kelompok Nabi.

Ibnu Umar berkat4 'Saya berada dalam pasukan,
lalu orangorang berputar sekali putar, kemudian
kami pulang ke Madinah. Kami berkata, 'Kami

adalah orangorang yang melarikan diri.' I-alu, Nabi
bersabda, 'Aku termasuk kelompok kalian.' Maka,
orangyang jauh dari Nabi apabilalepas darikaum
kafir, maka dia boleh bergabung dengan kelompok
Nabi. Apabila mereka bersama Nabi dalam suatu
peperangan, maka di sana tidak ada kelompok lain
yang boleh digabungi. Mereka tidak boleh berlari
unfirk bergabung kepada kelompok lain ihr.

Al-Hasan mengomentari firman Allah, 'Barang-
siapa yang membelalmngi merekn (mundur) di waktu
fiz ] dengan mengatakan,'Saya komifonen pada ahli
Badar, sedang Allatr berfirman,

'Sesungguhnya ortng-orang jang bnpaling di anlaramu
pada lari berternu dua pasulwn itu, hanya saja muelw
digelincirlan oleh setnn, disebablwn wbaginn kzsahJmn

yang telah rnerela pnbuat (di rnasa lampau).'(Ni
Imran: 155)

Hal itu, karena mereka lari dari Nabi. Demikian
pula pada wakhr Perang Hunain, mereka berlari
meninggalkan Nabi. Lalu, Allah menghukum mereka
sebagaimana dijelasltan dalam firman-Nya,

Dan (ingatlnh) pepnangan Hurwin, yaitu di waklu
knmu menjadi conglwk larena banyaknya jumlnhmu,
mnka j umlah y ang b any ak itu tidnk memb eri mnnfont
kepadnmu sedikit pun, dan bumi yang luas itu telah
tuasa snnpit olzhmu. Kmudian lwmu lari lec belnlcang

fungan bncnai-bnar.' (at{buba}r: 25)

Demikianlah hukum yang berlaku bagi mereka
apabila bersama Nabi, baik jumlah musuh sedikit
maupun banyak. Hal itu jika Allah tidak memberi-
kan perkenan lain bagi mereka.

Dalam ayatlain Allah berfirman,

'Hai Nabi, labarknnlnh semangat para mukmin itu
untuk bnpnang.lil@ adn dua puluh orangyangsabar
di antara knmu, n*caya maela dnpat mmgalnhlan
dua ratus orang musuh. Dan, jilw ada seratus orang
(yang sabar) di antaramu, mnela dapat mengalnhlmn
suibu dnripadn orang-marg ltafir.' (al-Anfaaft 65)

Ini apabila mereka tidak sedang bersama Nabi.
Maka, dua puluh orang mukmin bisa menghadapi
dua ratus orang kafir, tidak boleh lari dari mereka.
Apabila jumlah musuh lebih dari itu, maka mereka
diperbolehkan bergabung dengan kelompok mus
lim lain. Sehingga, dapat bersama-sama berperang
melawan musuh. Ketenfuan-ketenfuan ini dinasal<h
(dihapus) dengan firman Allah,

'SelarangAllnh telnh mninganlan kzpadnmu dnn Dia
telnh menge tahui bafuaa padnmu ada ful"emalnn- Malra,
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jilca ada di anlaramu seratus orangyangsabar, nismya
m.erekn dnpat mengalnhknn dua ratus orang; dan jilu
di antaramu adn snibu orang (yang sabar), niscaya

tnereka dapat rnengalahkan dua ribu orang dengan

sei$n Allnh.' (al-Anfaal: 66)

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ia berkata,
'Dulu diwajibkan atas kalian agar janganlah satu
orangberlari dari menghadapi sepuluh orang (yakni

sahr orang muslim harus siap menghadapi sepuluh
orang musuh - penj.). Kemudian, saya katakan,
'SelrnrangAll.ah telalt mninganl,nn lepadnmu dan Dia
telnlt mengetnltui bahwa padamu a"da kzlzm"altan....dst,'

Maka, Dia mewajibkan atas kalian agar safu orang
jangan berlari dari menghadapi dua orang musuh."

Ibnu Abbas berkata lagi, 'Jika seseorang lari dari
menghadapi dua orang musuh, maka sesungguh-
nya dia lari. Dan, jika ia lari dari menghadapi tiga
orang musuh, maka ia fidak lari." Asy-Syaikh me
ngatakan,'Yang dimaksud dengan perkataannya,
'Malea, sesunguhny a dia lnri', adalah lari dari medan
perang sebagaimanayang dimaksudkan oleh ayat
itu. Dalam ayat itu, seorang muslim diwajibkan
menghadapi dua orang kafir dalam peperangan.

Jika jurnlah orang kafir lebih dari dua orang, maka
pada waktu itu si muslim boleh berlari dan ber-
gabung kepada kelompok muslim lainnya untuk
saling membanhr. Adapun jika ia lari dan bergabung
kepada kaum muslimin bukan untuk membanfu
mereka (melainkan semata-mata untuk menyelamaE
kan diri), maka dia terkena ancaman yang tercan-
hrm dalam frman Allah,'Barangsiapa yang manbeh-
lrnngi merelm (mundur) di waktu itu, lucuali berbehk
untuk (sinsat) puang atau hmdnk mmggabungknn diri
dengan pasukan yang lnin, malm sesungguhnya orang
itu lembali dengan membaua kzmurlwan dni All.ah.'

Oleh karena itu, Nabi bersabda, 'Aku adalah
kelompok bagi setiap muslim.' Ketika Abu Ubaid
bin Mas'ud menghadapi musuh dalampeperangan
hingga dia tewas dan tidak mau lari, Umar ibnul-
Khaththab berkata,'Mudah-mudahan Allah mem-
beri rahmat kepada Abu Ubaid! Seandainya ia
bergabung kepadaku, maka aku menjadi kelom-
poknya.' Ketika teman-teman Abu tlbaid kembali
kepadanya, Umar berkata, 'Aku adalah kelompok
Anda', dan dia tidak mencela mereka.

Demikianlah hukum ini menurut kami (yakni
golongan Hanafiah). Selama jumlah tentara muslim
belum mencapai dua belas ribu orang, maka mereka
tidak boleh lari dari musuh yang jumlahnya dua kali
lipat dari mereka. Kecuali dalam rangka mengatur

siasat perang yang tidak dapat mereka hindari, atau
bergabung kepada kelompok muslim lainnya untuk
bersama-sama memerangi musuh. Apabila jumlah
mereka (tentara Islam) telah mencapai dua belas
ribu orang, maka Muhammad ibnul-Hasan meng-
atakan bahwa apabila jurnlah mereka sudah sampai
sekian, maka mereka tidak boleh lari dari musuh,
meskipun jumlahnya banyak. Muhammad tidak
menyebutkan adanya perbedaan pendapat dalam
hal ini di kalangan kami (golongan Hanafiah).

Dia beralasan dengan hadits az-Zuhn dari
ubaidullah bin Abdullah, bahwa Ibnu Abbas r.a.
berkata,'Rasulullah bersabda,'Sebaik-baik teman
odalah unpat mang; wbaik-baik pasulwn adnlah anpat
ratus urang; d"an sebaik-baik anglwnn perang adalnh
empat ribu orang. Kalau berjumlah dua bekts ribu
mang mala mnekn finnk dibilnrg s edikit lngi dan tidak
akan mudah dikalahknn."Pada sebagian riwayat
disebutkan dengan lafal, 'Tidak akan tulwlahkan
suatu laum yarryjumlnhrrya mencapai dua belns ribu
orang sedangmnelm busatu padu.'

Ath:Thahawi menyebutkan bahwa Imam Malik
pernah ditanya,'Bolehkah kami lari dari meme-
rangi orang yang menyimpang dari hukum Allah
dan berhukum kepada yang lain?' Imam Malik men-
jawab, Jika kamu bersama orang yang jumlahnya
mencapai dua belas ribu orang semacam kamu,
maka kamu tidak boleh lari dari medan perang.
Kalau tidak begitu, maka kamu boleh lari.'Yang
bertanya itu adalah Abdullah bin Umar bin Abdul
Aziz binAbdullah bin Umar.

Pendapat ini sesuai dengan apa yang dikemu-
kakan oleh Muhammad ibnul-Hasan, dan apayang
diriwayatkan dari Nabi tentang dua belas ribu orang
itu. Maka, sabda Nabi ini menjadi dasar dalam
masalah ini. IGrena itu, kaum muslimin tidak boleh
lari dari mereka meskipun jumlah kaum musyrikin
itu berlipat ganda. Hal ini mengingat sabda Nabi,
'Kalau mereka (kaum muslimin) bersatu padu.'Di
samping jurnlahnya itu, Nabi mewajibkan mereka
bersafu padu."

Demikian kutipan dari al-Jashshash.
Demikian pula yang dikemukakan oleh Ibnul

fuabi di dalam Ahkaamul Qi an di dalam me-
ngomentari perbedaan pendapat tentang maksud
hukum masalah ini. Katanya "Orang-orang ber-
beda pendapal apakah hukum tentang berlari dari
medan perang itu khusus dalam Perang Badar saj4
ataukah berlaku umum bagi semua peperangan
hingga hari kiamat? Ibnu Sa'id al-Ktrudri meriwayat-
kan bahwa hukum ihr hanya berlaku dalam Perang
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Badar, yang mereka tidak mempunyai kelompok
lain selain Rasulullah Demikian pula pendapat Nafi',
al-Hasan, Qatadah, Yazid bin Habib, dan adh-
Dhahhak.

Diriwayatkan dari IbnuAbbas dan semuaulama
bahwa ayat ini berlaku hingga hari kiamat. Jadi,
aneh sekali pendapat orang yang mengkhusus-
kannya untuk Perang Badar saja dengan alasan
firman Allah,'Barangsi.apa y ang munb elnknngi mnela
(mundur) pada waktu itu.'Suatu kaum mengira
bahwa ayat ini mengisyaratkan kepada Perang
Badar, padahal tidak demikian. Ayat itu hanya
mengisyaratkan kepada hari (saat) peperangan.

Dalilnya adalah karena ayat ihr hrun setelah usai
perang, dan setelah berlalunya hari itu dengan
segala sesuatunya. Telah sah dari Nabi sebagai.
mana sudah kami kemukakan di dalam hadits sahih
yang inenyebutkan dosa-dosa besar. Berlari dari
medan perang ketika sedang berkecamuk termasuk
dosa besar itu. Demikianlah nash ini menghilang-
kan perbedaan pendapat dalam masalah ini dan
menjelaskan hukumnya. Juga mengingatkan kepada
kita tentang titik krusial bagi orang yang meng-
khususkan hukum ini unhrk Perang Badar saja."

Kami mengambil pendapat yang dikemukakan
oleh Ibnul Arabi dari pendapat lbnu Abbas dan para
ulama itu, bahwa berlari dari medan perang secara
mutlak terkena ancaman yang keras. Karena, bisa
menimbulkan dampak yang besar terhadap harakah
(pergerakan) pada satu segi, dan bersentuhan
dengan akidah pada segi lain.

Hati seorang mukmin haruslah teguh dan mantap.

Jangan goncang dan gentar dalam menghadapi ke-
kuatan apa pun di muka bumi. Ia harus selalu ber-
hubungan dengan kekuatan Anah Yang Maha-
perkasa atas segala urusan-Nya, Yang Mahakuasa
atas hamba-hamba-Nya. Kalau sampai timbul rasa
gentar ketika menghadapi bahaya maka perasaan
ini jangan sampai menjadikannya lari dari medan
perang. Karena ajal itu ada di tangan Allah, maka
seorang mukrnin tidak boleh lari dari medan perang
jika takut terancam kehidupannya Ini bukan berarti
menugasi seseorang melebihi kemampuannya.

Seorang mukmin adalah manusia. Ia berhadap
an dengan musuhnya yang juga manusia. Dalam
segi ini, keduanya adalah sama kedudukannya.
Kemudian orang mukmin memiliki keistimewaan
bahwa ia berhubungan dengan kekuatan terbesar
yang tak terkalahkan. Kemudian ia tetap akan kem-
bali kepada Allah jika ia masih hidup; dan kembali
kepadaAllah jika ia ditetapkan mati syahid. Maka,

dalam semua hal, ia lebih kuat daripada musuh
yang dihadapinya, yang menentang Allah dan
Rasul-Nya.

Karena itu, datanglah hukum yang pasti,

"Barangsiapa yang membel.almngi mnelw (mundur) di
waktu itu, kccuali berbehk untuk (siasat) perangatau
furdnk menggabinglnn diri dengan posulwn yang lnin,
maka sesungguhnya orang itu leernbali dengan mem-
bawa kemurkaan dari Allah, dan tempatnya ialah
nnalaJalannam. Amnt buruklnh nnpat knnbaliny a.'
(al-Anfaal: 16)

Kita perlu berhenti di sini untuk memperhatikan
ungkapan kalimat ini sendiri beserta isyarat-isyarat
mengagumkan yang terkandung di dalamnya, "Fa
laa tuwalluuhumul adbaar 'Makn, janganlah lwmu
memb elnlmngi mer e kn (rnun dur )' .... Wa man y uw alli -
him yaumaid/n duburahu 'Barangsiapa yang mem-

belaknngi mereka (mundur) pada waktu itu'...."
Kalimat ini melukiskan tindakan berlari yang me
malukan, buruk, dan menjijikkan, dengan mem-
belakangi musuh, 'Maka, sesungguhnya orang itu
kembali dmgan rnembawa lemurknan dnri Allnh."la
kalah dan berlari dengan membawa kemurkaan
dari Allah, yang membawanya ke tempat kembali-
nya, 'Dan tempatnya ialah nnaknJahnnnam. Amat
buruklnh temp at lemb alinl a. "

Demikianlah bayang-bayang ungkapan Al-Qur'an
beserta petunjuknya di dalam melukiskan suasana
umum. Juga menyebarkan dalam hati perasaan
buruk dan ingkar terhadap tindakan berlari dari
musuh pada wakhr perang berkecamuk.

Afkhlah yang Membunuh dan Melempa^r
Mereka

Setelah melarang berlari dari medan perang,
disingkapkanlah kepada mereka tentang campur
tangan Allah. Yaitu, mengatur peperangan dari
belakang mereka, membunuhkan musuh-musuh
mereka, memanah musuh-musuh mereka, dan
mengenai savrannya. Mereka mendapatkan pahala
karena ujian itu. Pasalnya, Allah hendak memberi
karunia kepada mereka dengan ujian yang baik itu,
untuk mengaruniakan pahala kepada mereka.
Karena, hanya Dialah yang dapat memberikannya
kepada mereka,

' Makn (y arry s ebmamya) bulmn lamu y arry mcmbunuh
mereka, tetapi Allahlnh youg membunuh mnekn; dan
buknn knmu yang melempar ketikn kamu melempar,
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tetapi Allahlah yang melempar. (Allnh bnbuat demi-

kian untuk rnemhirusaJun mnela) dnn untuk mnnbni
ujian kepada zraTtg-orang mulvnin, datgan ujian yang
baik. S esungguhny a Alkh Maha Mmdntgar lagi Mahn
Mengetahui." (al-Anfaal: 17)

Terdapat beberapa riwayat ma'tsur di dalam
menafsirkan "mebmpar"di sini. Yaifu bahwa lem-
paran itu adalah lemparan kerikil yang dilakukan
Rasulullah ke muka orang-orang kafir seraya me
ngatakan,'Rusaklah wajah mereka! Rusaklah wajatr

mereka!" Maka, lemparan itu mengenai wajah
orangorang musyrik yang telah ditetapkan pasti
mati menurut ilmu Allah.

Akan tetapi, petunjuk ayat ini lebih umum. Ia
menggambarkan rencana Allah terhadap semua
urusan di balik gerakan lahiriah Nabi dan golongan

Islam yang bersama beliau. Oleh karena itu, ayat ini
diiringi dengan firman Allah,

"...(Allah berbuat dernikian untuk membinasakan

mnela) dan untuk membni ujian l"podo nrang-nratg
mukmin dcngan ujian yang baik...."

Yakni, untuk memberikan ujian yang baik ke-
pada mereka. Karena, dengan begitu mereka men-
dapat pahala, setelah sebelumnya Allatr menetap
kan kemenangan buat mereka. Ini merupakan
karunia yang berlipat ganda, sejak awal hingga akhir.

"...Sesungguhnya Allah Maha Mendtngar Ingi Malu
Mengetahui."

Mendengar perrnohonan prtolongan yang kamu
panjatkan dan mengetahui keadaanmu. Dia men-
jadikanmu sebagai alat untuk melaksanakan qadrat-

Nya, ketika Dia melihat ketulusanmu. Dia mem-
berimu pertolongan dan pahala, sebagaimana yang
diberikan-Nya kepadamu pada waktu Perang Badar.

"Itulnh (lrnrunia Allah yang dilimpahkan leepadnmu),

dan sesungguhnya All"ah melemnhlmn tipu dnya rrang-
orang )ang kafr." (al-Anfaalz 18)

Ini adalah karunia lain di samping yang pertama
tadi. Rencana itu tidak berakhir dengan membunuh
musuh-musuhmu melalui tanganmu, dan me-
ngenakan lemparan Rasulmu pada mereka, serta
rnemberimu ujian yang baik untuk memberimu
pahala. Di samping itu, Dia melemahkan tipu daya

orang-orang kafir, melemahkan taktik dan skategi
mereka. Karena itu, tidak ada alasan untuk takut,
lari, atau berlari ke belakangan (mundur) ketika
berhadapan dengan orang kafir.

Segala situasi dan kondisi peperangan dipapar-

kan secara integral dalam konteks ini. Apabila Allah
yang membunuh orang-orang musyrik, yang me
lempar mereka, yang memberi ujian yang baik
kepada orang-orang mukmin, dan melemahkan
tipu daya orang-orang kafir ..., maka unfuk apa

kamu bertengkar dan berselisih tentang harta
rampasan perang? Sedangkan, seluruh peperangan

itu berjalan dengan rencana dan ketentuan Allah.
Mereka hanya menjadi alat unhrk melaksanakan
rencana ketenfuan itu saja.

Sunnah Atlah
Setelah menetapkan bahwa Allah yang me-

lemahkan tipu daya orang-orang kafir, maka lf,ri-
thab (aya0 berikutnya ditujukan kepada orang-
orang kafir, yang meminta kepufusan beberapa saat

sebelum pecahnya perang. Mereka berdoa kepada
Allah supaya membinasakan mana yang lebih sesat
dari keduagolongan ifu dan manayang memufus
kan kekeluargaan. Ini sbbagaimana doaAbu Jahal
ketika dia meminta Allah memberikan keputusan,
maka kaum musyrikinlah yang binasa (kalah).

Ayat ini ditujukan kepada mereka untuk men-
jelekkan permohonan keputusan mereka itu. Juga
unfuk menegaskan kepada mereka bahwa apa yang

terjadi dalam Perang Badar itu hanya sebagai con-
toh dari sunnahAllahyangberlaku, danbukan se
suatu yang baru. Juga menegaskan bahwa bersatu-
nya dan banyaknya jumlah mereka tidak akan dapat
mengubah ketentuan Allah sedikit pun. Karena,
sunnah yang berlaku adalah bahwa Allah akan
selalu menyertai orangorang yang beriman,

b'#W og 63i ib it;.,-'L |4J oY-

e{':&{t-&el;ii'tii'o{r:6W
&u::x'{';{\:"f'rKtrJ

'Jika kamu (orang-orang musyrikin) mencari lu-
putusan, makn tclah datnng leputusan lczpadamu.Jikn
knmu bnhenti, makn itul"ah yang lebih baik bagimu;
dan jilu knmu leembali, niscaya Kami fumbali (prk).
Angkatan perangmu sekali-kali tidak akan dapat
menolnk dari kamu sesuatu bahaya puq biarpun dia
banyak. Sesungguhnya Allnh besnta zrang-orang lang
beriman. " (al-Anfaaft 19)

Kamu (kaum musyrikin) mencari keputusan
dengan meminta agarAllah memuhrskan perka'a

I
1.

(
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antara kamu dan kaum muslimin. Juga agar mem-
binasakan mana yang sesat di antara mereka dan
yang memutuskan kekeluargaan. Kemudian Allah
mengabulkannya dengan membinasakan kamu
sebagai benfuk pengabulan permohonanmu itu.

Sungguh telah dihancurkan kaum yang sesat
dan memufuskan kekeluargamr. Kamu sudah me
ngetahui, kalau kamu mau tahu, siapa yang tersesat
dan memutuskan keluargaan di antara kedua
golongan itu.

Berdasarkan hakikat ini dan di bawah bayang-
bayang isyarat ini dianjurkanlah mereka agar meng-
akhiri kemusyrikan, kekafiran, dan memerangi kaum
muslimin serta menentang Allah dan Rasul-Nya,

"..Jika kamu berhenti, maka itulah yang lebih baik
bagimu...."

Di samping anjuran ifu, disertai pula dengan
anczunan,

" ... Dan, jilrn lamu kembali, niscaya Kami kembali
(puLa)...."

Akibatnya pun sudah dapat diketahui, yang tidak
akan dapat diubah meskipun dengan angkatan
perang yang kuat. Juga tidak dapat diganti mes-
kipun jumlah mereka banyak,

"..Anglrntan perangmu selmli-kali tidak aknn dnpat
menolnk dari kamu sesuatu bahaya pun, bi"arpun dia
banyak...."

Apakah arti jumlah yang banyak kalau Allah
menyertai orang{rang mukmin?

"...Sesungguhnya Allah besnta orang-orang |ang ber-
iman."

Peperangan seperti ini tidak akan berimbang.
Karena orang-orang mukmin yang disertai oleh
Allah, akan senantiasa berada dalam suahr barisan.
Sedangkan, orang-orang kafir yang hanya disertai
oleh manusia seperti mereka sendiri, berada dalam
barisan lain. Peperangan seperti ini sudah ditentu-
kan kesudahannya.

Orangorang musyrik Arab sudah mengetahui
hakikat ini. Karena pengetahuan mereka tentang
Allah tidak sedikit, bukan hanya kulit luarnya saja,
dan tidak samar-samar, sebagaimana yang digam-
barkan manusia sekarang dari celah-celah keter-
pengaruhan mereka terhadap sejarah secara umum.
Kemusyrikan bangsa Arab itu tidak tercermin
dalam pengingkaran akan adanya Allah, dan ke-
tidakkenalan mereka kepada-Nya dengan sesung-
guhnya. Akan tetapi, tercermin dalam ketidak-

murnian ibadah mereka kepada Allah. Karena,
mereka menerima mnnhaj dan syariat kehidupan
dari selain Allah. Hal ini tidak sesuai dengan
pengakuan mereka terhadap uluhiyyahNlah dan
pengetahuan mereka tentang hakikat-Nya

Telah kita ketahui pemaparan peristiwa-peristiwa
dalam peperangan itu dari buku-buku sejarah,
baliwa }ftafaf bin Aima'bin Rukhdhah al-Ghitari
(atau ayahnya, Aima'bin Rukhdhah al-Ghifari) se
telah melewati kaum Quraisy, dia menyuruh anak-
nya untuk menghadiahkan kambing atau unta sem-
belihan, seraya berkata, 'JikaAnda mau kami bantu
dengan senjata atau tenaga (orang-orang), niscaya
akan kami lakukan." Kemudian mereka membalas
tawaran itu lewat anaknya dengan mengatakan,
"Kamu telah menyambung kekeluargaan. Kamu
telah menunaikan kewajibanmu." Dia berkata,
"Demi hidupku, kalau kita berperang menghadapi
manusia, maka kita sama sekali tidak lemah meng-
hadapi mereka. Akan tetapi, kalau kita berperang
melawanAllah sebagaimana dikatakan oleh Muham-
mad, maka tidak add seorang pun yang mampu
melawanAllah."

Demikian pula telah kita lewati perkataan al-
Akhnas bin Syuraiq kepada bantT;rhrah (yang dia
itu musyrik dan mereka juga musyrik), "\Mahai bani
Zahr ah,sesungguhnya Allah telah menyelamatkan
harta kamu dan telah menyelamatkan sahabahnu
Makhraqah bin Naufal."

Demikian pula permintaan kepuhrsan Abu Jahal-
Fir'aun umat ini sebagaimana dikatakan oleh Rasu-
lullah-ketika dia berkata, 'Ya Allah, orang yang
memutuskan kekeluargaan di antarakami dan suka
melakukan apa yang tidak dimengerti, berilah
tempo ia hanya sampai esok pagi."

Begitu pula perkataannya kepada Hakim bin
Hizam ketika Hakim datang kepadanya sebagai
utusan Utbah bin Rabi'ah yang memintanya supaya
mengur ungkan niatnya unfu k berperang, katarry a,
'Tidak! Demi Allah, kami tidak akan kembali
sehinggaAllah memutuskan perkara antara kami
dan Muhammad."

Begitulah persepsi mereka terhadap hakikat
nahiah dan gambaran mereka terhadapnya dalam
semua kesempatan. Mereka bukan tidak mengenal
Allah, bukan tidak mengerti bahwa tidak ada se-
orang pun yang mampu berhadapan dengan Allah,
atau bukan tidak mengerti bahwa Allahlah yang
memberikan keputusan antara kedua golongan,
dan bahwa keputusan-Nya tak dapat ditolak.

Kemuslrikan mereka yang sebenarnya ter-
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cermin dalam penerimaan mereka terhadap mnnhnj

kehidupan dan syariat dari selain Allah yang sudah

mereka kenal seperti itu. Sama seperti beberapa

kaum sekarzmgyang mengaku beragama Islam se
bagaimana kaum musyrikin dahulu yang mengaku
telah mendapat petunjuh dan mengikuti agama

nenek moyang mereka, Nabi Ibrahim. Sehingga,

Abu Jahal memohon keputusan kepada Allah,'Ya
Allah, siapa yang memutuskan kekeluargaan di
antara kami dan melakukan apa yang tidak di-

mengerti (dalam satu riwayat : yang lebih sesat dan

lebih memutuskan hubungan kekeluargaan di
antara kedua golongan), maka berilatr tempo hanya

sampai besok pagi."
Adapun berhala-berhala yang sudah populer

mereka sembah, maka mereka sama sekali tidak
mempercayai kefu hanannya sebagaimana kefuhan-

an Allah. Al-Q ur' an telah menegaskan hakikat pan-

dangan akidah mereka mengenai berhala-berhala

itu dan alasan mengapa melakukan upacara peri-

badatan kepada berhala-berhala itu. Firman Allah
Ta'ala,

"Dan nrang-lrang yang mengambil pelindung selain

Alkh (berknta),' Kami tidak meny embah merekn me -

lainknn supaya mereka mendekatkan kami keFada

A tkh drngan s e d e kat - d e lwtny a. "' (az-Zumar : 3)

Demikianlah puncak pandangan mereka ter-
hadap berhala-berhala itu. Hanya semata-mata se
bagai pemberi pertolongan di sisi Allah, sebagai
perantara kepada Allah. Syirik mereka yang se-

benarnya bukan dalam segi ini. Keislaman orang
yang masuk Islam dari mereka bukan semata-mata

menjauhkan diri dari meminta pertolongan kepada
berhala-berhala ini. Karena, kalau tidak begitu,
niscaya orang-orang lurus yang menjauhkan diri
dari menyembah berhala-berhala ini, dan melaku-
kan upacara ritual hanyakepadaAllah saja, tidaldah
dianggap muslim. Sesungguhnya Islam hanya ter-

cermin dalam itikad, upacara-upacara ritual, dan

mengesakan Allah dalam hukum pan kedaulatan.
Orang-orang yang tidak mengesakan Allah

dalam hukum dankedaulatan ini, kapan pun dan di
mana pun, maka mereka adalah kaum musyrikin'
Mereka tidak lepas dari kemr.rsyrikan ini hanya
semata-mata mempercayai bahwa tidak ada Tuhnn

selain Allah-sebagai itikad an siclt-dan hanya de-

ngan melakukan syiar-syiar ibadah semata-mata.

Maka, dalam hal ini mereka (kaum musyrikin itu)
seperti orang-orang hanif yang belum dianggap
muslim.

Sesungguhnya manusia itu hanyadianggap mus
lim ketika mereka menyempurnakan mata rantai
keislaman. Yakni, bergabung kepada akidah Islam,
syiar-syiar peribadatannya, mengesakan Allah dalam

hukum dan kedaulatan, dan tidak mengakui syariat
hukum atau undang-undang, perafuran, norma, dan

nilai yang tidak bersumber dari Allah. Nah, hanya
yang demikian ini sajalah Islam itu. Karena, hanya
demikian inilah kandungan pehrnjuk kalimat syaha-

dat Laa ilnnla ill"allnh, Muhammad Rnsululkh,bak
dalam itikad maupun dalam realitas islami. Kemu-
dian orang-orang yang sudah bersaksi tidak ada
Tuhan selainAllah dengan pengertian seperti ini,
bergabung menjadi satu dalam pergerakan dan
kepeniimpinan Islam. [alu, melepaskan diri dari
pergerakan dan kepemimpinan jahiliah.

Inilah yang harus dimantapkan oleh orangorang
yang ingin menjadi "muslim". Jangan sampai mereka

tertipu dari hakikatyang sebenarnya. Tertipu oleh
anggapan bahwa orang muslim itu cukup dengan
beritikad dan beribadat (dalam arti sempit) dengan
cara Islam. Karena yan'g demikian ini belum cukup
unfuk menjadikan manusia sebagai "muslim" se-

lamabelum terwujud bahwa mereka mengesakan
Allah dalam hukum dan kedaulatan. Kemudian me
lepaskan hukum dan kedaulatan hamba, dan me
lepaskan loyalitasnya dari pergerakan dan ke-
pemimpinan jahiliah.

Banyak orang yang tulus dan bagus yang tertipu
oleh tipuan ini. Mereka menghendaki Islam buat
diri mereka, tetapi mereka tertipu sehingga dipa-

lingkan darinya. Oleh karena itu, mereka lebih
layak meyakinkan gambaran Islam yang sebenar-

nya dan satu-satunya. Hendaklah mereka ketahui
bahwa kaum m-usyrikin Arab yang mengusung
nama "musyrikin" ifu tidak berbeda sedikitpun de
ngan mereka. Mereka mengenalAllah dengan se
benarnya dan mereka menjadikan berhala-berhala
mereka sebagai pemberi syafaat di sisi Allah atau

sebagai perantara mereka kepada Allah. Kemusyri-
kin mereka yang asasi tidak tercermin dalam itikad,
tetapi dalam lnakimiah'hukum dan kedaulatan'.

Apabila orang-orang yang ikhlas dan baik-baik
yang menghendaki dirinya menjadi muslim itu
harus mengklarifkasi hakikat ini, maka kelompok
muslim yang berjuang untuk mengembalikan peran

Islam di muka bumi dalam dunia realitas ini harus
meyakini hakikat ini dengan jelas dan mendalam.

Jangan ragu dan bimbang. Hendaklah mereka mem-
perkenalkan hal ini kepada manusia dengan tegas,
jelas, dan pasti. Nah, inilah titik tolaknya. Apabila
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suatu pergerakan menyimpang dari ini sedikitpun,
maka mereka tersesat jalan dan bangunan gerak-
annya didirikan tanpa fondasi, meski bagaimanapun
setelah itu mereka bersikap ikhlas, sabar, dan
komitnen melaksanakan programnya!

seburuk-buruk ;; pandarrgan
Allah

Kemudian dilanjutkan kembali seruan kepada
orang-orang yang beriman, dalam mata rantai
seruan dan bisikan petunjuk, sesudah disebutkan-
nya mereka dan diingatkannya mereka batrwa Allatr
senantiasa menyertai mereka. Mereka diseru kem-
bali unhrk taatkepadaAllah dan Rasul-Nya. Diingat-
kannya mereka agar jangan berpaling dari-Nya dan
jangan menyerupai orang{l?ng yang mendengar
ayat-ayat Allah ketika dibacakan kepada mereka,
tetapi seakan-akan mereka tidak mendengarkan-
nya. Maka, mereka itulah orang yang tuli dan bisu,
meskipun mereka mempunyai telinga yang dapat
mendengarkan suara dan mulutyang dapat meng-
ucapkan kata-kata. Merekalah seburuk-buruk makh-
luk melata di muka bumi, karena mereka tidak me
ngambil petunjuk dari apa yang mereka dengar ihr,

;av;,sJfi ;;r';fi \Nrfr :;o3t4v_
t:4ij6',u,jik\jK7 jt,r;JA.
At''+ iblti f 3y* & a fS "9,

61;"xt'e5r$r6rl;;)<tfi '&t'&i
9,6$ic,IA6l;"#J

"Hai orang- urang y arg b dman, tnntlah lupadn Allnh
dan Rasul- Ny a. Janganlnh kamu b npaling daripann-
l,{yasedanglwmummdengar(pnintahf rinrah-IVa),
dan janganlah lwmu men:jadi sepnti orang-orang
(munafk) yang bnluta,'Knmi ryzadcngarlun', pada-
lwl mnelta tidak menfungar lcan. Selrzn gguhny a bina-
tang (rrukhluk) yang seburuk-buruknya padn sisi Allnh
iahh orang-orang latg peluk dan tuli yng tidak
mengnti apa-apa. Ifulnu kiranya Allah mengetahui
lwbaikan adn padn mnekn, tmturlnh Allnh menjadilmn
muelm dapat mendaryar. Dan, jikn Alkh mmiadikan
mereka dapat mendengar, niscaya mnelm pasti bn-
palingj uga, sedang mere ka mm"alhrylwn -diri (dai apa
yang mnelu dmgar iU." (al-Anfiaalz 20-23)

Seruan kepada orangoftmgyang berirnan di sini
adalah agar mereka taat kepada Allah dan Rasul-
Nya. Juga agar jangan berpaling dari-Nyapadatral
mereka mendengar apt-ayatdan kalimat-kalimat-
Nya Seruan ini datang di sini setelatr disampaikan-
nya semua mukadimahnya yang mengesankan.
Seruan ini datarg setelah dipaparkannya peristiwa
peristiwa peperangan itu, setelah dilihatnya campur
tangan Allah, rencana dan ketenfuan-Nya, per-
tolongan dan banfuan-Nya Juga setelatr adanya pe
negasan bahwaAllah menyertai orangorang muk-
min dan melematrkan tipu dayaorangorangkafir.

Setelah semua itu, tidak ada alasan untuk tidak
mendengar dan taat kepada Allatr dan Rasul-Nya
Berpaling dari Rasul dan perintatr-perintatrnya se
sudatr itu semua tampak sekali sebagai sikap yang
mungkar dan buruk. Hal itu tidak mungkin dilaku-
kan oleh orang yang memiliki hati unhrk merenung
dan akal untuk berpikir. Oleh karena ihr, disebut-
kannyabinatang melata di sini adalah sangattepat

I afal dnwaal'maktrluk melata ini meliputi ma-
nusia dengan segala sesuafuny4 karena mereka
melata atau merayap di muka bumi. Tetapi, peng-
guniurnnya lebih banyak untuk binatang. Maka,
pengucapannya secara mutlak di sini menam-
pakkan bayang-bayangnya. Gambaran binatang
dalam indra dan khayalan ini diberikan kepada
"orang yang pekak (hrli) dan bisu yang tidak me
ngerti apapun".

Dengan demikian, menurut bayang-bayang ini,
mereka adalatr binatang melata" bahkan seburuk-
buruk binatang melata. IGrena binatang itu menr
punyai telinga, tetapi tidak dapat mendengarkan
kecuali kata-kata yang tidak jelas. Binatang itu
mempunyai lidatr, tetapi tidak dapat mengucapkan
katakata yang dapat dimengerti. Hanya saja bina
tang mendapatkan petunjuk dengan fitrahnya
mengenai hal-hal yang berkaitan dengan urusan
kehidupannya yang vital. Sedangkan, binatang-
binatang melata (yang berupa manusia sesat) itu
urusannya diserahkan kepada akal yang tidak mereka
pergunakan. Sehingga sudah barang tentu mereka
menjadi maktrluk melata yang paling buruk.
"Saunguhnya binatang (makhluk) yang scburuk-
bltrulcnya pada sisi AIIah ialah mang-orang yang pelnk
dn_n tuli yang tidak mengnti apa-apa. I{ahu ktmnya
Allah mmge tnhui lebailun ada p adn nge lu, t entuiah
Allnh mmj adikan mn e lw dapat menhengal....' (aI-
Anfaal 22-%l)
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Yakni, menjadikan hati mereka lapang untuk
menerima apayang didengar oleh telinganya Akan
tetapi, Allah tidak melihat kebaikan dalam hati
mereka dan tidak melihat adanya keinginan pada
mereka terhadap petunjuk. I(arena, mereka telatr
merusak potensi fitrah unfuk menerima dan me
matuhi seruan Allah. Maka Allah tidak membuka-
kan hati yang telah mereka tutup dan fitrah yang
telah mereka rusak itu. Seandainya Allah menjadi-
kan mereka mengerti dengan akal merekaterhadap
hakikat sesuatu yang diserukan kepada mereka,
maka mereka pun tidak mau membuka hati mereka
dan tidak mau menaati apayang mereka ketahui iht.

'.. Dan jilm Allah mmjadilan mmlw dnpat mmdmgar,
niscaya mereln pasti berpaling juga, sedang mnelm
memnlingknn diri (dari apa yangmnelw dzngar itu)."

Karena akal dapat mengerti, tetapi hatinya sudah
tertutup, tidak mau taal Sampai-sampai andaikata
Allah menjadikan mereka dapat mendengar dan
mengerti, mereka pun tetap tidak mau mematuhi.
Kepatuhan itu ialah mendengarkan dengan benar.
Betapa banyak orang yang pikirannya bisa me-
ngerti, tetapi hatinya tertutup, tidak mau menaati.

Memenuhi *."o,r;; dan Rasul
Seruan kepada orangorang beriman ini diulang

sekali lagi. Diserunya mereka untuk mematuhi Allah
dan Rasul. Didorongnya mereka untuk mematuhi
dan dilarangnya mereka berpaling. Diingatkannya'
mereka terhadap nikmatAllah kepada mereka kalau
mereka patuh dan taat kepada Allah dan Rasul,

$G'"(;giitt";|r6i;r;-i\Q\i-
.&,.;5',;,34'fi 5r4-;5""F$:1
'"iJ,'f 

';Jt)_i3:\j & 3rF A\, ft,
I#':i(jris;i'tSc,fui;-S;Ji
o6j:;*3+A3i6?T5&

g:b;fu 4,rt+t\btr<{t;r.e'Q
"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan
Allnh dan seruan Rnsul apabiln Rnsulmenynu knmu
kepada suatu yangmemberi kehidupan leepada lwmu.

Kenhuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi
antara manusin dan lwtinya. Sesunguhnya leepada-

Ny alnh lamu akan dilampullmn. Peliharalah dirimu
dnri silcann yang tidnk A:husus menimpa oratg-oratg
yang zalim saja di antara lwmu. Kenhuilah bahwa
Allnlt amat leras silcsann-Nya. Dan ingatlnlt ftni pma
Muhnjirin) lcetilw ksmu mnsih berjumlnh wdikit, lngi
tertindns di mukn bumi (Meluh)lamu nlrut nrang-

orang (Mekah) alun rnmculik lwmu. Maka, Allah
mernberi lwmu tempat menetap (Madinah) dan di-
jadilnn-Nya lamu kuat dmganpntohngan-Nya dnn
diberi-Nya lwmu re<pki dni yang baik-baik agar lumu
b n sy ukur. " (al-Anfaal z 24-26)

Rasulullah hanya menyeru mereka kepada se
suatu yang memberi kehidupan kepada mereka Ini
adalah seruan kepada kehidupan dengan segala
bentuk dan makna kehidupan.

Nabi saw. menyeru mereka kepada akidah yang
menghidupkan hati dan pikiran. Akidah yang me
lepaskannya dari belenggu kejahilan dan tfiurafat,
dari tekanan dongeng dan mitosmitos, dari kehrn-
dukan kepada sebab-sebab lahiriah dan ketetapan-
ketetapan yang dipaksakan, dari beribadat kepada
selain Allah, dan dari menundukkan diri kepada
sesama manusia atau syahwat.

Rasulullah menyeru mereka untuk mengikuti
syariat dari Allah, yang mengumumkan kemer-
dekaan manusia dan kemuliaannya, yang ber-
sumber dari Allah saja. Seluruh manusia berada
dalam sahr barisan yang sama di hadapan-Nya.Tiada
seorang pun yang berhak membuat hukum sendiri
bagi suatu bangsa, atau suatu kelas di kalangan
umat, atau suafu suku di antara suku-suku yang lain,
atau suatu kaum di antara kaum yang lain. Akan
tetapi, seluruh mereka adalah merdeka. Mereka
sama kedudukannya di bawah naungan syariat
Allah, Tuhan bagi semua hamba.

Rasul menyeru mereka kepada manlwjkehidup
an, berpikir, dan berpandangan, yang membebas
kan mereka dari semua ikatan selain ikatan fitrah,
yang tercermin di dalam pedoman-pedoman yang
dibuat oleh Pencipta manusia, Yang Maha Mengeta-
hui terhadap segala ciptaan-Nya- Pedoman dan per-
aturan-peraturan inilah yang memelihara potensi
pembangunan dari kehancuran. Ia tidak mengabai-
kan potensi ihr, tidak menghancurkannya, dan tidak
menghalanginya dari melakukan kegiatan yang
positif dan konsbuktif.

Rasulullah menyeru mereka kepada kekuatan,
keperkasaan, dan keluhuran dengan akidah dan

,-'l-iJl>/
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manlurj mer eka, percaya kepada agama dan Tuhan
mereka, dan bebas melakukan perjalanan ke se-

luruh permukaan bumi untuk memerdekakan semua
manusia. Juga membebaskan mereka dari menyem-
bah kepada sesama manusia agar menyembah
Allatr saja. Hal ihr untuk mengekspresikan kemanusia-

annya yang luhur yang diberikan Allah, yang di.
rampas oleh para thaghul

Nabi saw. menyeru mereka untuk berjihad di
jalan Allah, guna menetapkan dan memantapkan
uluhiyyahlJlahdi muka bumi dan dalam kehidupan
manusia. Sebalikny4 merunhrhkan ukhiyyahhanb*
hambayang suka mengaku-ngaku, dan mengusir
orang{rang yang melawan uluhiyy ah A$ah. Sehingga,
mereka mau kembali kepada kedaulatan Allah saja.

Dengan demikian, agama itu secara total hanya
milikAllah. Apabila mereka ditimpa kematian dalam
jihad ini, maka dalam kesyahidan ini mereka memper-
oleh kehidupan.

Begifulah secara garis besar apa yang diserukan
oleh Rasulullah. Yaitu, seruan kepada kehidupan
dalam arti kehidupan yang sebenar-benarnya.

Sesungguhnya agama Islam ini adalah manhaj
kehidupan yang sempurna, bukan semata-mata
akidah yang tersembunyi. Akan tetapi, merupakan
manhnjyans realistis, yang di bawah naungannya
kehidupan dapat berkembang dan meningkal Oleh
karena ifu, agama Islam ini merupakan seruan
kepada kehidupan dalam semua gambaran dan
bentuknya, dalam semua lapangan dan petunjuk-
nya. Al-Qur'an mengungkapkan semua ini secara
singkat dalam bebeiapa-kata yang mengesankan;

"Hai orang-orang Jang berirnan, penuhilah seruan
Allah dan seruan Rasul apabiln Pasulmenymt lwrnu
lepa"dn wsuatu yangmcmberi lehidupan lwpadn lmmu

Penuhilah seruan-Nya dengan penuh ketaatan
dan dengan hati yang bebas, meskipun Allatr ber-
kuasa memaksa kamu kalau Dia menghendaki.

"... Ketahuilah bahwa sesungguhnya All.ah manbatasi
antara manus'ia dnn lntinla...."

'Wahai, betapa menakutkannya gambaran ten-
tang kekuasaan yang nyata tapi halus ini. 'Mem-
batasi antnra manusia dnn ltntinya",lalu memisahkan
antaramanusia dan hatinya, menguasai dan meng-
halangi hati itu, memperlakukannya bagaimana saja

Dia inginkan, dan membolak-baliknya bagaimana
saja Dia kehendaki. Pemiliknya tidak berkuasa
sedikit pun terhadapnya, padahal hati itu adalah

hatinya sendiri yang ada di dadanya.
Sungguh ini merupakan gambaran yang benar-

benar menakutkan, cerminan hati dalam nash Al-
Qur'an. Akan tetapi, pengungkapan manusia tidak
mampu melukiskan kesan yang ditimbulkannya
dalam hati. Juga tidak dapat mengidentifikasi peris
tiwa ini dalam saraf dan indra.

Ini merupakan lukisan yang dapat menimbulkan
kesadaran yang abadi dan kewaspadaan yang
kekal, serta kehati-hatian yang terus-menerus.
Kesadaran terhadap goncangan, gejolak, dan ulah-
nya. Waspada terhadap semuabisikan dan kecen-
derungan, karena takut terpeleset. Dan, kehati-
hatian yang terus-menerus terhadap hal-hal yang
menggelincirkan, terhadap bisikan-bisikan dan
lintasan-lintasan. Selalu bergantung dan ber-
hubungan dengan Allah karena khawatir hati ini
berbolak-balik dalam kelengahan dan kelalaiannya
atau terdorong oleh suafu dorongan.

Rasulullah sebagai rasul yang maksum (ter-
pelihara dari berbuat dosa), banyak berdoa kepada
Allah dengan mengucapkan,

'Ya Allah, wahai Yang Membolnk-baliklnn hnti.
Mantaplwnlnh lntllat padn agam.a- Mu. "

Maka, bagaimana dengan manusia biasa, yang
bukan rasul dan tidak maksum?

Sungguh ini merupakan gambaran yang meng-
goncangkan hati. Gambaran yang menimbulkan
rasa takut dan gemetar bagi orang mukmin kalau
ia merenungkanhya, dan melihat hatinya yang ada
di dadanya, yang berada dalam genggaman Yang
Mahakuasa lagi Mahaperkasa. Ia tidak memiliki
kekuasaan sedikit pun terhadapnya, meskipun ia
membawanya ke mana-mana karena terletak di
dalam dadanya.

Gambaran yang ditunjukkan kepada orang-
orang beriman yang dipanggil dengan panggilan,

"Hai orang-lrang lang beriman, penuhilah seruan
Allalt dnn snuan Rasul apabih Rasulmenymt kamu
ktpa"d"a sesuatu yangmemberi luhidupan lupadn knmu

Seruan ini untuk mengatakan kepada mereka,
"Sesungguhnya Allah berkuasa untuk memaksa
kamu kepada petunjuk, kalau Dia menghendaki,
dan untuk memenuhi seruanyang diserukan-Nya
kepadamu. Akan tetapi, Allah menghormati kamu
dengan diserunya kamu supal'a memenuhi seruan-
Nya dengan rasa patuh agar kamu mendapatkan
pahala. Juga agar kamu penuhi seruan ihr atas ke
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hendak hatimu untuk meningkatkan derajat ke-
manusizranmu dan mengangkat posisimu sebagai
pemegang amanat yang diberikan Allah kepada
maktrluk yang bernama manusia. Amanat petunjuk
yang bebas (untuk menerima petunjuk tanpa paksa-

an), amanat khilafah yang cerdas, dan amanat
iradah yang berbuat dengan tujuan tertentu dan
dengan pengertian.

"...Sesungguhnya lupadn- Nyal.ah lumu akan dikum-
pulknn."

Hatimu ada di antara jari-;iemari-Nya. Sesudah itu
kamu akan dikembalikan dan dikumpulkan kepada-
Nya. Maka, kamu tidak dapat berlari dari-Nya di
dunia ataupun di akhirat Di samping itu, Dia me
manggil kamu untuk memenuhi seruan-Nya se-

bagai orang merdeka dan akan diberi pahala, bukan
kepatuhan budak yang terpaksa.

**:t

Jihad, Dakwah, Amar Ma'ruf, dan Nahi
Munkar

Setelah itu dilarangnya mereka untuk berhenti
dari perjuangan, berhenti dari memenuhi panggilan
hidup, dan menunda-nunda tugas mengubah ke-
mungkaran dalam benfuk apa pun,

"PelihnraLah dirimu dnripad"a silcaan yang tid"ak khusr
menimpa zrang-orangyang<nlim saja di antara knmu.
Ke nhuilnh b ahw a Allnh amnt ktras silcs ann - Ny a. " (aI-
Anfaal:25)

Fitruhadalahujian atau bencana. Suatu jamaah
(kelompok masyarakat) yang menolerir sebagian
dari mereka melakukan kezaliman dalam bentuk
apa pun-dan kezaliman yang paling zalim adalah
membuang syariat dan manhnj Nlahdari kehidup
an-dan mereka berdiam diri saja terhadap orang-
orang yang zalim, tidak membendung jalan... adalah
kelompok masyarakat yang layak dihukum di-
sebabkan dosa orang{rang yang zalim dan berbuat
kerusakan. Maka, Islam sebagdi manhaj kese-
tiakawanan sosial yang positil tidak menolerir
umabrya unfuk membiarkan kezaliman, kerusakan,
dan kemungkaran yang merajalela (apalagi ketika
mereka melihat agama Allah sudah tidak diikuti.
Balrkan, melihat uluhiyyah Allah ditolak dan di.
tegakkanny a uluhiyy ah manusia sebagai gantinya),
sedang mereka diam saja. Setelah ifu, mereka ber-
harap kepadaAllah agar melepaskan mereka dari
fitnah karena mereka sendiri adalah orang{rang

saleh yang baik-baik.
Karena memberantas kezaliman ini membebani

tugas kepada manusia baik pada jiwa maupun harta,
maka Al-Qur'an mengingatkan mereka kembali
kepada kelompok Islam (yang diajak bicara oleh Al-
Qur'an pertama kali) yang lemah kondisinya dan
sedikit persiaparuy4 dalam menghadapi gangguan
yang demikian besar dan selalu dibayang-bayangi
oleh ketakutan. Juga bagaimana Allah melindungi
mereka dengan agama-Nya, menjadikan mereka
perkas4 dan memberinyarezeki yang baik Sehingga
mereka tidak berhenti dari menempuh kehidupan
yang diserukan oleh Rasulullah. Mereka juga tidak
menghindar dari tugas-tugas kehidupan ini, yang
karenanya mereka dimuliakan oleh Allah, diberi
r ezeli, dan dilindungi,
' Dan ingatlnh (lni para fuIuhaj irin) kztila lurnu masih
b erj umlnh s edikit, lngi krtinnas di mulw bumi (Melmh)
lamu tnkut orarg-orang (Melwlt) aknn mmmlik lmmu,
mala Allnh mnnberi l@mu temp at menetap (Madinah)
dan dijadilan-Nya kamu latat fungan pntolnngan-Nya
dan diberi-Nya kamu rbacki dari yangbaik-baik agar
lamu bnsyukur." (al-Anfaalz 26)

Ingatlah ini agar kalian yakin bahwa Rasulullah
menyeru kalian kepada sesuatu yang memberi
kehidupan kepada kalian, menjadikan hidup kalian
bermakna. Ingaflah ini agar kalian tidak berhenti
dari memerangi kezaliman dalam benhrk apa pun.
Ingatlah hari-hari ketika kalian lemah dan dibayangi
ketakutan, sebelumAllah mengarahkan kalian untuk
berperang melawan kaum musyrikin, dan sebelum
Rasul menyeru kalian unfuk berperang melawan
golongan yang memiliki kekuatan yang perkasa
sedang kalian tidak suka melakukannya.. Kemu-
dian, perhatikanlah bagaimana jadinya kalian se-
telah melaksanakan seruan yang memberi kehidup
an ini, yang karenanya keadaan kalian berbalik,
menjadi orang-orang yang perkasa, mendapat per-
tolongan, mendapat pahala, dan mendapat rezel<t.
Allah memberi rezeki kepada kalian dengan rezeki
yang baik-baik yang sudah sepatuturya kalian men-
syukurinya, dan dengan bersyukurini kalian men-
dapat pahala lagi.

Al-Qur'an melukiskan kelompok yang sedikit,
lemah, mengalami kegoncangan dan ketakutan ini
dengan lukisan yang hidup,
"*.Kamn takut orang-orang Mekah akan menculik
knmu..,."

Pemandangan yang melukiskan bagaimana
mereka rnenantikan sesuatu yang menggetarkan



Tofsir Fi ZhilolilQur' an V (t7s) Lonjutan Juz IX: Ilnnuloon al-futfaal

\
I

I

dan menakutkan. Sehingga seolaholah mata sedang
melihat keadaan orang yang sedang ketakutan,
melihat gerakan yang mengejutkan, mata yang
jalang, tangan yang diulurkan untuk menculik, dan
golongan minoritas muslim yang sedang degdegan
ketakutan.

Kemudian, dari pemandangan yang menakut-
kan ini beralih kepada pemandangan yang melukis
kan keamanan, kekuatan, kemenangan, rezekiyang
baik, dan kenikrnatan yang menyenangkan, di bawatr
naunganAllatr yang telah melindungi mereka di
bawatr ayoman-Nya,

".. Jl,Iaka, Allnh mnntr ri knmu tmQar mmctap (fuIadi-

nnh), dnn dijadilan-Ir{ya lwmu kuat dntganpertolnng-
an-Ir{yo dnn dibri-Nya lamu reaeki dari yang baik-
baik....'

Di'bawah bayang-bayang pengarahan Allah
kepada mereka agar bersyukur kepada-Nya lantas
mereka mendapat patral4

".. Agar lumu bersyulur. "

Siapakatr gerangan yang membayangkan terjadi
nya perubahan situasi sedemikian jauh, kemudian
tidak mau memenuhi seruan kehidupan yang penuh
keamanan, kekuatan, dan kekayaan? Yaifu, suara
Rasul yang terpercaya lagi mulia? Kemudian, siapa
kah gerangan yang tidak mau bersyrkur kepada
A[ah yang telah memberi mereka tempat menetap,
pertolongan, dan karunia-Nya? Nah, inilah duape
mandanganyang dibentangkan di hadapan merek4
yang masing-masing pemandangan membawa kesah
dan pesan tersendiri.

Meskipun mereka hidup dalam kedua peman-
dangan ihr, mereka selalu teringat apa yang mereka
ketahui tentang masa lalu mereka" masa kini, dan
masa akan datang. IGrena ifu, mereka merasakan
kesan yang sedemikian rupa terhadap Al-Qur'an.

Kelompok muslim yang sekarang berjuang
untuk mengembalikan peran agama ini di muka
bumi dan dalam realitas kehidupan manusia,
kadang-kadang tidak melewati kefrua tatrapan (ko*
disi) ini, dan tidak merasakannya Akan tetapi, AL
Quran tetap menyerukan hakikat ini kepada mercka
Sesungguhnya mereka sekarang mengalami ke
hidupan sebagaimana yang disitir Allah di dalam
firman-Nyr4

' Dan hgallnh (ai pma Mulwjirin) lettila lwmu masih

berjumlah sedikit, Ingi tsrtinnat di mula bumi (Meknh),

kamu tnlut orang-orang (Meknh) a}nn menailik lmrnu

Maka, mereka lebih layak untuk memenuhi
seruan kehidupan yang diserukan oleh Rasulullah.

Juga menantikan dengan penuh keyakinan dan
kepercayaan terhadap apa yang dijanjikan Allah
kepada golongan muslim. Janji yang pernah direa
lisasikan kepada kaum muslimin angkatan per-
tama. Janji yangrpasti direalisasikan bagi setiap
golongan yang istiqamah di jalan-Nya, bersabar
mengemban fugashrgasnya, dan menantikan rea-
lisasi firman Allah Ta'ala,

".. -tt'Ial(q Allnh tmntreri knmu tnnpaf mewtnp (Md.i-
nah) dm dij adiknn- Ny a knrnu kuat dmgan pntnlmg-
an-Ifra dnn dibri-Nya lwmu reaki dai yang baik-
baik agar knmu bnslulur."

Yang terpenting adalah sikap terhadap janjiAllatr
yang benar, bukan terhadap realitas lahiriah yang
kadang menipu. JanjiAllah itu ialah eksisnya kaum
muslimin yang mengungguli semua realitas.

Ilarta.larr Anak Menjadi Fitrah
Kemudian, diulang lagi seruan kepada orang-

orangyangberiman. Dibisikkan lagi kepada mereka
bahwa harta dan anak-anak itu kadang-kadang
dapat menjadikan manusia tidak mau memenuhi
seruanAllah dan seruan Rasul. IGrena takutter-
hadap nasib anaknya nanti dan karena balilril ter-
hadaphartanya .

Kehidupan yang diserukan Rasulullah adalah
kehidupan yang mulia, yang sudah tentu ada tugas
tugas yang harus dikerjakan untuk mencapainy4
harus ada pengorbanan. Oleh karena itu, AlQur'an
mengobati ambisi ini dengan mengingdkan mereka
terhadap fitnatr harta dan anak-anah lGrena harta
dan anak ini merupakan tempat ujian dan cobaan.
AlQur'an juga mengingatkan mereka agar jangan
lemah menghadapi ujian ini, jangan mundur dari
perjuangan, dan jangan melepaskan diri dari beban
amanat janji, danbaiat

Al-Qur'an menganggap pelepasan diri dari se
mua ini sebagai pengkhianatan terhadapAllah dan
Rasul Jugapengl*rianatan terhadap amanat-arnanat
yang dibebankan kepada umat Islam di muka bumi.
Yaitu, amanat untuk menjunjung tinggl kalimat
Allah dan menetapkan uluhiyyaluNya saja bagi ma
nusia dan berpesan kepada manusia unfuk mene
galden kebenaran dan keadilan.

Di samping kehati-hatian ini, diingatkan pula
mereka terhadap pahalayang besar dari sisiAllah
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kalau mereka dapat menanggulangi fitnah harta
dan anak-anak, yang kadang-kadang menghalangi
manusia dari berkorban dan berjihad,

1:;, ;{, J}:Sir'i{ \ } }3't #\; O51 qi
"H,ltSi-A;V*S;ti"{"#\

#'5'A;"t';131;3-dstr'
"Hai orang-lrang yang beriman, janganlah kamu

mengkhianatl Allah dan Rasul (Muhammad) dan

(j uga) j anganlnh lmmu mmgk:hianati amannt- amnnat

yang dipercayaknn kepadamu, sedang lmmu mmgeta-

hui. Ifutahuilnh bahwa hartamu dan annk-annkmu itu
hanyalah sebagai cobaan dan sesunguhnya di sisi

Alkhkh pahala yang besar," (al-Anfaalz %-28)

Menghindarkan diri dari tugas-tugas sebagai
umat Islam di muka bumi merupakan pengl*rianat-

an terhadap Allah dan Rasul. Persoalan pertama
dalam agama Islam ini adalah persoalan "Laa ilnahn

illallnh, Muhammad Rnsulullah Tidak ada Tuhan
kecualiAllah, dan Nabi Muhammad adalahutusan
Allah'." Persoalan mengesakan AJlah terhadap
uluhiyaladan menerima dengan sepenuh hati akan
semua ini menurut apayang disampaikan oleh Nabi
Muhammad saja.

Manusia dalam seluruh sejarahnya, tak pernah
mengingkari keberadaan Allah sama sekali. Mereka
hanya mempersekutukan Allah dengan tuhan-
tuhan lain, yang kadang-kadang-dan ini hanya se- .
dikit-dalam bidang akidah dan ibadah. Adakalanya-
dan ini yang terbanyak-dalam masalah hukum dan
kedaulatan-inilah yang lebih dominan dalam ke-
musyrikan. Oleh karena ifit, persoalnn utam.a agama

Islamini bukan mengajak manusia untuk mem-
percayai uluhiyy ah Nlah. Tetapi, mengajak mereka
untuk mengesakan uluhiyahbagi Allah saja, untuk
bersaksi bahwa tidak ada llah selanAllah. Yakni,
mengesakan Allah sebagai satu-satunya yang ber-
daulat mengatur kehidupan mereka di dunia ini.
Juga mengakui-Nya sebagai yang berdaulat untuk
mengatur alam semesta, sebagai implementasi
firman Allah,

"Dialah Tufutn (Yang disembah) di langit dan Tulnn
(Yang disembah) di bumi."(az-Zukhruf: 84)

Juga mengajak mereka bahwa hanya Rasulullah
yang membawa wahyu dari Allah dan menyampai-
kannya kepada mereka. Dengan demikian, mereka
berkewajiban mematuhi segala Ear an yang beliau

sampaikan.
Inilah persoalan utama agama Islam-sebagai

itikad yang harus ditanamkan dan dimantapkan di
dalam hati, dan sebagai gerakan yang harus di-
aplikasikan di dalam kehidupan. Karena itu, meng-
hindarkan diri dari hal ini adalah pengkhianatan
terhadap Allah darvRasul. Allah mengingatkan hal
ini kepada golongan Islam yang telah beriman ke
pada-Nya dan telah menyatakan keimanannya ini.
Sehingga, mereka mempunyai tugas unfuk ber-
juang guna merealisasikan petunjuknya dalam
dunia nyata. Juga supaya bangkit menunaikan hrgas
jihad ini terhadap jiwa,hrta, dan anak-anak.

Allah juga mengingatkan mereka agar jangan
mengkhianati amanat yang mereka usung pada
hari mereka berbaiat kepada Rasulullah untuk
memeluk Islam. Islam itu bukan sekadar ucapan
dengan lisan, bukan sekadar retorika dan peng-

akuan-pengakuan. I slam adal ah manh^aj kehidupan
yang sempurna dan lengkap. Tetapi, untuk mene-
galil<annya selalu menghadapi hambatan-hambatan
dan kesulitan-kesulitan. Islam adalah mnnhnj untuk
membangun realitas kehidupan di atas lan dasn Lan
ilnaha illallah yang mengembalikan manusia ke-
pada menyembah Tuhaq mereka Yang Mahabenar,
mengembalikan masyarakat kepada hukum dan
syariat-Nya, mengembalikan para thaghut yang
melampaui batas kepada uluhiyyahAllah dan ke-
daulatan-Nya dari kezaliman dan tindakan melam-
paui batas. Juga mengamankan kebenaran dan
keadilan bagi semua manusia, menegakkan keadil-
an di antara mereka dengan timbangan yang man-
tap, memakmurkan bumi, dan melaksanakan tugas
khilafah di muka bumi dengan menggunakan
manhnjl\lah.

Semua itu merupakan amanatyang barangsiapa
tidak menunaikannya berarti telah berkhianat,
melanggar perjanjian kepada Allah, dan merusak
baiat yang telah diikrarkannya kepada Rasulullah.

Mereka semua perlu berkorban, bersabar, dan
tabah. Mereka harus dapat menanggulangi fitnah
harta dan anak. Juga melihat pahala yang besar di
sisi Allah, yang disimpan untuk hamba-hamba-Nya
yang terpercaya mengemban amanat-amanat-Nya,
yang sabar, suka mengalah, dan suka berkorban,

"Ketahuilah bahwa h.artamu dan anak-anakmu itu
hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi

Alkhkh pahnla yang besar." (al-Anfaat: 23)

Al-Qur-' an ini berbicara kepada eksistensi manusia.

Karena, Sang Pencipta mengetahui segala sesuatu
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yang tersembunyi pada manusia ini, mengetahui
yang lahir dan yang batin, mengetahui jejak-jejak

langkah dan perjalanan hidupnya.
Allah mengetahui titik-titik kelemahan pada diri

manusia. Dia mengetahui bahwa ambisi terhadap
harta dan anak-anak ihr merupakan titik kelemahan
pding dalam pada diri mereka. Oleh karena itu, di
sini, Dia mengingatkan hakikat pemberian harta
dan anak-anak itu. Allah memberikan harta dan

anak-anak kepada manusia untuk menguji dan

memberi cobaan kepada mereka dengannya.
Harta dan anak termasuk perhiasan duniayang

notabene adalah ujian dan cobaan. IGrena, Allah
hendak melihat apa yang diperbuat dan dilakukan
seorang hamba terhadap harta dan anak ini. Apa-
kah dia mau mensyukurinya dan menunaikan hak-

hak nikrnat yang diperolehnya itu? Ataukah, malah

sibuk dengannya sehingga lupa menunaikan hak-

hakAllah?

"Kami alwn menguji kamu dengan keburuknn dan

lubailan wbagai cobaan (yang wbmm-bmarnya). " (aI-

Anbiyaa':35)

Maka, fihah atau cobaan itu bukan hanya de-

ngan kesulitan, kesengsaraan dan sejenisnya saja.

Tetapi, fibrah itu juga bisa berupa kemakrnuran dan

kekayaan. Tbrmasuk kemakmuran dan kesenang-

an itu adalah harta dan anak-anak.
Inilah peringatan yang pertama

"Ketahuilah bahwa lwrtamu dnn anak-arakmu itu'
lwnyalnh wbagai cobonn,... "

Apabila hati sudah menyadari posisi harta dan

anak-anak sebagai ujian dan cobaan, maka kesadar-

an itu akan membanhrnya unfuk senantiasa berhati-

hati, menyadari, dan mewaspadai, aEN iangan
sampai ia tenggelam, lupa, dan terbenam dalam

ujian danfihah.
Kemudian Allah tidak membiarkan manusia

tanpa pertolongan dan banfuan. IGrena, manusia

ihr kadang-kadang merasa lemah, setelah menya-

dari semua ifu, untuk memikul beratnya pengor-

banan dan tugas. Ktrususnya, pada titik kelemah-

annyayaitu terhadap harta dan analcanak. Maka,
Allah memanggil-manggil mereka unhrk mendapat-

kan sesuafir yang lebih baik dan lebih kekal' Se-

hingga dengan adanya keinginan unhrk mendapat-

kannya, ia menjadi tabah dan kuat menghadapi
ujian itu,

"...Dan bahwa di sisi Allnh terdapat pahala yang

besm."

Allahlah yang memberi manusia harta dan anak
Di balik itu, di sisi.Nya terdapat pahala yang besar
bagi orang yang dapat menanggulangi fituiah harta
dan anak-anak. Dengan demikian, tidak seorang
pun yang pantas mengabaikan amanat dan tidak
mau berkorban untuk jihad. Kesadaran inilah yang

dapat membantu manusia yang lemah, yang di.
ketahui oleh Sang Maha Pencipta titik-titik kele
mahann5ra,

'Dan mnnusin dij adilnn bnsifut bmnh. " (an-Nlsr.a' :
28)

Islam adalah manlnj yanglengkap tentang akidah
dan pandangan hidup, tarbiah dan pemberian arah-

an, masalah kewajiban dan tugas-fugas manusia.
Islam adalatr manhnj atauaturan Allah Yang Maha
Mengetahui, karena DiaYang Maha Pencipta,

"Apaklh Allah Yarry mmciptak,nn iat tidak mmgetahui
(yang kamu lnhirlmn dan rahasialan); dan Dia
Malalalus lngi Malm 

.Mmgetnhrzf 

?" (al-Mulk: 14)

Thkwa Sebagai Furqaant
Seruan terakhir kepada orang-or:mg yang ber-

iman, dalam segmen ini, ialah seruan untuk ber-

talava IGrena tidak mungkin hati ini mau memilml
beban yang demikian berat kecuali ia berada di atas

landasan yang jelas dan mendapatkan cahaya yang

dapat menyingkap syubhat-syubhat, menghilang-
kan waswas, dan meneguhkan kaki di jalan yang
panjang dan penuh duri. Tidaklah hati memiliki

furqaan 'daya pembeda antara hak dan batil'ini
kecuali dengan adanya sensitivitas takwa dan
dengan adanya cahaya Allah,

rcj"Ft"tZ^rffiqW(1JIW
+i{\if'Jj{J6tStq"H"6-'t

t'$;i
"Hai orang-orang y dng beriman, jilu lamu bunluta
Iepann Allah nismya Dia al'an mnnberilmn kzpadnmu

furqann dnn runghnpuslan segaln lusal'ahnn- kcsahh-

anrnu dan mengarnpuni (dosa-d.osa)mu. Allnh m.em-

puny ai lwrunia y arry b aar. " (aI- Anfaalz 29)

Inilah bekal, inilah persiapan perjalanan. Bekal
takwayang dapat menghidupkan hati dan mem-

bangkitkannya. Juga menghimpun padanya per-

siapan-persiapan kewaspadaan, kehati-hatian, dan
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penjagaan diri. Persiapan catraya pembimbingyang
menyinari jalan-jalan berliku dan tanjakan-tanjakan
sejauh mata menumdang. Sehingga pandangannya

tidak tertuhrp oleh syubhat-syubhat yang meng-
halangi penglihatan secara total.

Bekal selanjutnya adalah bekal ampurun tn-
hadap dnsa-dnwbekal yang membawa ketenangan,
ketenteraman, dan keteguhan. Setelah itu adalatt
belrerl lwrap an terhadap karunia Allah Yang Maha
agung pada hari ketika semua perbekalan telah
tiada dan amalan tak dapat dilakukan.

Sungguh, ini adalah hakikat sebenarny4 bahwa
takwa kepada Allah itu menjadi furqaan di dalam
hati, yang menerangi jalan-jalan yang berbelok
beloh miring, dan mendaki. Akan tetapi, hakikatini
tidak dftetahui kecuali oleh orangyang merasakan-

nya secara praltis. Karena keterangan saja tidak
dapat mengalihkan apa yang terasa dalam hakikat
ini kepada orang yang tidak merasakannya.

Urusan-urusan itu bisa menjadi kacau-balau di
dalam perasaan dan akal, jalan-jalan pun bisa
menjadi kacau-balau dalam pandangan dan pikiran,
dan kebatilan bisa bercampur-aduk di persimpang-

an-persimpangan jalan. Hujjah atau argumentasi
bisa saja membungkam lawan, tetapi belum tentu
dapat memuaskan; bisa menjadikan orang terdiam,
tetapi belum tenhr menjadikan hati dan pikiran mau
mematuhinya. Perdebatan bisa menjadi tak ber-
guna Dialog dan diskusi hanya membuang tenaga
dengan sia-sia. Demikianlah bila tidak terdapat
ketalnvaan dalam hati. Apabila ada ketakwaan,
maka akal akan bersinar, kebenaran menjadi jelas,
jalan-jalan menjadi terang-benderang, kalbu men-
jadi tenteram, hati menjadi tenang, dan kaki pun
menjadi mantap dan teguh di jalan.

Sesungguhnya kebenaran itu sendiri tidaHah
samar bagi fitah. Sesungguhnya terdapat sinergi
dan keserasian antara fitrah dengan kebenaran.
Fitrah itu diciptakan dengan kebenaran, dan de-

ngan kebenaran pula diciptakannya langit dan bumi.
Akan tetapi, hawa nafsulah yang menghalangi
antarakebenaran dan fitrah. Hawa nafsulah yang

menebarkan kegelapan, menghalangi pandangan,

menggelapkan jalan, dan menyamarkan jejak.

Hawa nafsu tidak dapat ditolak dengan argumentasi.
Ia hanya dapat ditolak dengan talnva, rasa takut
kepada Allah, dan kesadaran bahwa ia diawasi oleh
Allah baik ketika bersembunyi maupun di hadapan

orang lain. Karena ifu , h mya furqann'daya pembeda'

inilah yang dapat menerangi mata batin, meng-

hilangkan kesamaran, dan menerangi jalan.

Ini adalah sesuatu yang tak ternilai harganya.
Akan tetapi, Allah dengan kepemurahan-Nya me
nambah lagi dengan penghapusan kesalahan dan
pengampunan dosadosa. Kemudian ditambah lagt
dengan karunia yang besar.

Sungguh ini merupakan pemberian sangatbesar
yang tidak dapat melakukannya kecuali Tuhan
Yang Maha Pemurah dan Memiliki karuniayang
besar.

3;?5 i:f;j *O nn.4!2. sy'

t-,6b*t-r":Irp^rri;l,K:sjSrK::,
i,* grn i6 I cJ, i;t ]ucs-t; : g"$
'Hlit j.:it-st,'df,ltitfi -ifssty

'64e$p/36i*-.'u6(jli6i:61
ti'\<)a\r)tJv('3,#6-rtAt:i
rilrr::t{ti6=+,.XtS{V1"g-.'t'"&#-

+.;ro'or15"{;{Jlft :;:sifr 6$
'uft\\iy;"iQ*i;::LXjrj46"rGrt
"&i,43(Y s $ t',t;i i;U';#;
4rui'Wi:43'ri\4)\19aji'^'"
t;&j.t;j{OJi il $ <;FsSq
3,K'l Q'-i t'{'ifi,#,}bAfr';
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*:*-aie"J;i';irrs;';tlS\:;Gc
"Dan (ingatlah), ketika orang-orang kafir
(Quraisy) memikirka"n tipu daya terhadapmu
unfirk menangkap dan memenjarakanmu atau
membunuhmu atau mengusirmu. Mereka me-
mikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan
tipu daya itu. Allah sebaik-baik Pembalas tipu
daya. (30) Apabila dibacakan kepada mereka
ayat-ayat Kami, mereka berkatar'Sesungguh-
nya kami telah mendengar (ayat-ayat yang
seperti ini). Kalau kami menghendaki niscaya
kami dapat membacakan yang seperti ini. (Al-

Qot-atr) ini tidak lain ha^nyalah dongengan-
dongengan orang-orang purbakala.' (31) Dan
(ingatlah), ketika mereka (orang-orang
musyn!) berkata, 'Ya Allah, jika betul (Al-

Qot-"r,) ini, diafah yangbenar dari sisi Engkaq
maka hujanilah kami dengan batu dari l*grq
atau datangkanlah kepada kami azab yang
pedih.'(32) Allah sekali-kali tidak akan meng-
aaab rnereka, sedang kamu berada di antara
mereka- fidaktah h"la) Atlah akan mengazab
mereka" sedang mereka meminta ampun. (33)

KenapaAllah tidak mengazab mereka padahal
mereka menghalangi orang untuk (men-
datangi) Masjidil llaram da.n mereka bukanlah
orang-orang yang berhak menguasainya? Orang-
orang yang berhak menguasai(nya), hanyalah
orangorang ya"ng bertakwa, tetapi kebanyakan
mereka tidak mengetahui. (34) Sembahyang
mereka di sekitar Baitullah itu, lain tidak
hanyalah siulan dan tepukan tangan. Maka,
rasakanlah azab disebabkan keka^firanmu ihr.
(35) Sesungguhnya orang-orang yang kalir itu,
menafkahkan harta mereka untuk meng-
halangi (orang) dari jala^n Allah. Mereka akan
menafkahkan harta itu, kemudian menjadi
sesalanbagi mereka, dan merekaat<an dikafah-
kan. Dan ke dalam neraka jahanamlah orang-
orang yang kalir itu dikumpulkan, (36) supaya
Allah memisalrkan (golongan) yang buruk dari
yang baik dan menjadikan (golongan) yang
buruk itu sebagiannya di atas sebagian yang
lain, lalu semuanya ditumpukkan-Nya, dan
dimasukkan-Nya ke dalam neraka jahanam.
Mereka itulah orang-orang yang rnerugi. (37)

IGtakanlah kepada orang-orang yang kafir it4
Jika mereka berhenti (dari kekafirannya),
niscaya A[ah akan mengampuni mereka ten-
tang dosa-dosa mereka yang sudah hfu.Jika

mereka kembali lagi, sesungguhnya akan
berlaku (kepada mereka) sunnah (Allah ter-
hadap) orang-orang dahulu.' (38) Perangilah
mereka supaya jangan ada fitnah dan supaya
agama itu semata-mata untuk Allah. Jika
mereka berhenti (dari keka"firan), maka se-

sungguhnya Allah Maha Melihat apa yang
mereka kerjakan. (39) Dan, jika mereka
berpaling, maka ketahuilah bahwa Allah Pelin-
dungmu. Dia adalah sebaik-baik Pelindung dan
sebaik-baik Penolong." (40)

Pengantar
Pada bagian terdahulu surah ini telah dipaparkan

peristiwa masa lalu untuk menghadapi masa kini.
Hal itu melukiskan kepada golongan Islam yang
terjun ke gelanggang peperangan dan beroleh
kemenangan dan pertolongan ihr. Juga melukiskan
betapa jauhnya perpindahan antara masa lalu dan
masa kini. Diperlihatkan kepada mereka bagai-
mana karuniaAllah kepada mereka di dalam meng-
atur dan menentukan jalannya peperangan itu.
Suatu hal yang jauh lebih besar dan lebih hebat
dibandingkan dengan harta rampasan. Sehingga,
terlihat kecil pula semua pengorbanan dan kesulitan.

Telah dilukiskan dalam pelajaran terdahulu
bagaimana kondisi kaum muslimin di Mekah se
belum terjadinya Perang Badar. Ketika ihr jurnlah
mereka masih sedikit, kondisinya lemah, dan tidak
punya persiapan apa-apa. Sehingga, mereka takut
diculik oleh orang-orang musyrik. Dilukiskan pula
bagaimana keadaan mereka setelah ifu. Yaifu, di-
beri tempat menetap (di Madinah), diberi kemulia-
an dan kenikmatan dengan pengaturan Allah,
pemeliharaan, dan karunia-Nya.

Di sini dilukiskan kembali bagaimana kaum
musyrikin berunding di malam hari untuk me-
lancarkan aksinya terhadap Rasulullah beberapa
waktu sebelum hijrah. Juga bagaimana mereka
berpaling dari ayat-ayatAllah dan mereka meng-
anggap diri mereka mampu membuat ayat-ayat
seperti itu kalau mereka mau. Dan, bagaimanapula
sikap keras kepala mereka sehingga mereka me.
minta disegerakannya azab kepadamereka-kalau
Al-Qur'an ini benar-benar dari sisi Allah-daripada
mereka harus kembali kepadaAlQur'an dan meng-
gunakan petunjuknya.

Kemudian diingatkan pula bagaimana mereka
menggalang dana untuk membiayai kegiatan-ke
giatan menghalang-halangi agamaAllatr, dan meng-
galang massa untuk memerangi Rasulullah Dipa-
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parkan pula di sini bagaimanaAllah mengancam
mereka dengan kegagalan dan penyesalan di dunia
dan akan dikumpulkan di dalam neraka di akhirat
nanti. Digambarkan kerugian yang bakal menimpa
mereka di dunia ini dan di akhirat nanti di balik tipu
daya, penggalangan dana dan tenaga, dan rencana-
rencana yang mereka buat.

Akhirnya, Allah memerintatrkan NabiNya supaya

menghadapi orang{rang kafir dengan mengajukan
dua alternatif. Pertamq menghentikan kekafiran,
sikap keras kepala, dan serangan terhadap Allah
dan Rasul-Nya. Dengan begitu, Allah akan meng-
ampuni kemungkaran-kemungkaran yang mereka
lakukan dalam kejahiliahan mereka yang telah lalu.
Keduq mereka kembali kepada kebiasaan mereka
dan apa yang mereka usahakan itu. lantas mereka
ditimpa seperti apa yang telah ditimpakan kepada
orangoring terdahulu yang sikapnya seperti mereka.
Diberlakukan atasnya sunnah Allah dengan men-
datangkan azab yang pedih menurut kehendak dan
ketenhran-Nya.

Kemudian diperintahkan-Nya kaum muslimin
supaya memerangi orang-orang kafir. Sehingga,
mereka tidak memiliki kekuatan unhrk memfibrah
kaum muslimin. Juga agar mantap bahwa uluhiyah
di muka bumi ini hanya untuk Allah. Dengan demi-
kian, agama ihr secara total hanya milikAllah. Kalau
mereka menyatakan istislnm (bnduk, damai, masuk
Islam), maka Nabi saw. menerima pernyataan mereka
itu, sedang niat mereka akan dihisab sendiri oleh
Allah. Allah itu Maha Melihat apa yang mereka
kerjakan.

Namun, jika mereka berpaling dan tetap meme
rangi kaum muslimin, keras kepala, dan tidak
mengakui uluhiyyah Nlah saja, serta tidak tunduk
kepada kedaulatan Allah di muka bumi, maka kaum
muslimin harus terus berjihad menghadapi mereka
dengan keyakinan bahwa Allah akan melindungi
mereka. Karena, Dialah sebaik-baik Pelindung dan
sebaik-baik Penolong.

***

Tipu Daya Orang-Orang Kafir unhrk
Memenjarakan, Membunuh, atau Mengusir
Nabi

3;/i$e;5!)4.t6{ti\ai3-r}y)
*thgtffirx'Kx:6$:,

'Dan (ingatlnh), ketilw .lratg-nrang kafr (furaxy)
m^emikirlan day a upay a tnhndapmu untuk menanglwp

dan memmj aralanmu atau mzmbunuhmu atau mmg-
usirmu. Msrel(n m,emikir Imn tipu day a dan AIInh mmg-
gagalkan tipu daya itu. Allah sebaik-baik Pnnbab tbu
daya." (al-Anfaalz 30)

Ayat ini menginfatkan apa yang terjadi di Mekah
sebelum keadaan berubah dan sikap berganti, untuk
memberikan kepercayaan dan keyakinan terhadap
masa depan. Sekaligus mengingatkan bagaimana
rencana qadar Allah dan kebijaksanaan-Nya terhadap
apa yang dipuhrskan dan diperintatrkan-Nya. Kaum
muslimin yang dibicarakanAlQur'an ini kali pertam4
mengetahui benar kedua keadaan ini sebagaimana
yang mereka alami, mereka lihat, dan mereka rasa-
kan. Cukuplah mereka diingatkan terhadap masa
lalu yang masih dekat dengan mereka, dengan
segala ketakutan dan kegoncangan yang mereka
rasakan, unhrk bekal menghadapi masa kini dengan
segala keamanan dan ketenteramannya. Dicerita-
kan kembali bagaimana rencana dan tipu daya kaum
musyrikin terhadap Rasulullah, sebagai bekal mental
untuk menghadapi dan mengalahkan mereka,
bukan sekadar selamat dari tipu daya mereka.

Mereka telah melakukan tipu daya untuk me-
nangkap dan memenjarakan Rasulullah sampai
beliau wafat, atau untuk membunuh atau untuk
mengusir beliau dari Mekah. Semua ini mereka
rapatkan. Kemudian mereka jatuhkan pilihan unhrk
membunuh beliau, dengan cara menugaskan bebe
rapa orang pemuda dari seluruh kabilah. Dengan
demikian, pertanggungiawaban darah ini ada pada

semua kabilah, dan Bani Hasyim tidak mampu me
merangi seluruh bangsa fuab. Sehingga, mereka
akan rela menerima diat saja dan perkaranya selesai.

Imam Atrmad mengatakan bahwa telah dicerita-
kan kepadanya oleh Abdur Razzaq, dari Muammar,
dari Utsman al-Jariri, dari Muqsim mantan budak
Ibnu Abbas, bahwa ia diberi tahu oleh Ibnu Abbas
mengenai firman Al7ah,' D an (irryatkh) lw tilw orang-

orarry lmfr (Qqat:y1 memikirlwn tipu dnya terladnp-
ffiu...", katanya, "Pada suafu malam kaum Quraisy
berunding di Mekah. Sebagian mereka berkata,
'Besok pagi kita ikat dia (yakni Nabi Muhammad).'
Sebagian lagi berkata, 'Bunuh saja dia!'Dan, se-

bagian lagi berkata, 'Usir saja dia!'
Maka Allah memberitahukan semua itu kepada

Rasulullah. KemudianAli r.a. bermalam dan tidur
di tempat tidur Rasulullah, sedang beliau pergi
hingga sampai di gua. Semalaman kaum musyrikin
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mengepungAli karena mereka mengiranya Nabi.
Keesokan harinya mereka menyergapnya. Setelah
mereka lihat bahwa ternyata yang mereka dapati
adalah Ali, sebagai penggagalan Allatr terhadap tipu
daya mereka, maka mereka bertanya, 'Di mana
sahabatrnu itu?!'Ali menjawab, 'Saya tidak tahu.'

Kemudian mereka menelusuri jejak betau. Se
telah sampai di gunung, jejak beliau menjadi kabur.
lalu, merekaberjalan di sunung ihr. Merekalewati
gua (fsur), dan mereka lihat pintu gua tertutup
sarang laba-laba. Mereka berkata, 'Seandainya dia
Muhammad) masuk gua ini, tidak mungkin ada

sarang laba-laba di pintu gua ini.'Kemudian beliau
bermalam di gua itu selama tiga malam."

".. Mnela mzmikirlan tipu dny a dnn Allnlt mmggagal-
lun tipu daya itu. Allnh sebaik-baik Pantralns tipu dnya."

Gambaran yang dilukiskan oleh firman Allah,
' Merela memikirlmn tipu day a dan All.ah merrygagal-

kan tipu dny a itu', adalah gambaran yang memiliki
kesan yang dalam. Karena, terbayang-bayang
ruang pertemuan kaum Quraisy ketika mereka
sedang rapaf saling melontarkan usulan, menyam-
paikan rencan4 dan merencanakan tipu daya. Pada-

hal, Allah di belakang mereka meliputi mereka dan

menggagalkan tipu daydmereka, sedang mereka
tidak menyadari.

Ilkisan ini menghinakan mereka sekaligus me
nakutkan. Karena, di manakah manusia-manusia
lemah dan kerdil itu, dibandingkan dengan ke-
kuasaan yang perkasa ... kekuasaan Allah Yang
Mahaperkasa, Yang Memberlakukan urusan-Nya
tanpa adayang mampu menghalangi, sedang Dia
Maha meliputi segala sesuatu?

Al-Qur'an melukiskan gambaran ini dengan
metode deslrripsi yang unih menggoncang hati dan
menggetarkan peras:um yang paling dalam.

Selanjufrrya AlQur'an memaparkan sikap dan
perbuatan orangorang kafir ihr, memaparkan ldaim-
klaim dan kebohongan-kebohongan mereka- Bahkan,

hingga anggapan mereka bahwa mereka mampu
membuat seperti Al-Qur'an ini kdlau mereka mau.
Di samping itu, mereka juga mengatakan bahwa Al-

Qur'an adalah dongeng orang-orang purbakala,

t:ii {6 1 W"'i, } e r:ttr; 4 lF rit;

t,'4r:;'i1futt-Jgtslv,s''.ll
'Apabila dibacalan ktpada mnela ayat-ayat l{nmi,
mnelm bnlmta, 'Sesungguhnya lmmi telah mmdtngar
(ay at- ay at y arry sep rti ini). Kalnu lmmi mcnghendnki,

niscaya lwrni dapat membamkan yang seperti ini. (Al-

@ri an) ini tidnk lnin hnnyakh dnngmgan-dnngengan

orang-orang purbalaln."' (al-Anfaal: 31)

Ibnu Katsir menyebutkan di dalam tafsirnya saat
meriwayatkan dari Sdid binJubair, asSuddi, Ibnu
Juraij, dan lain-lainnya, bahwa yang berkata begitu
adalah an-Nadhdi ibnul-Harits. Ia-semoga Allah
melaknatnya-pergi ke negeri Persia, dan belajar
dari informasi tentang raja-raja mereka-Rushrm dan
Isfandiar. Ketika ia maju, didapatinya Rasulullah
telah diutus oleh Allah, dan beliau sedang mem-
bacakan Al-Qur'an kepada orang banyak. Maka,
setelah Rasulullah berdiri dari majelis itu, lantas an-

Nadhar duduk di situ. Kemudian ia berkata kepada
mereka, "Demi Allah, siapakah gerangan yang
lebih baik ceritanya? Aku ataukah Muhammad?"

I(arena itu, ketika terjadi Perang Badar dan dia
menjadi tawanan, maka Rasulullah memerintahkan
supaya an-Nadhar dipenggal lehernya di depan
beliau. Perintah beliau pun terlaksana, segala puji
kepunyaanAllah. Dan yang menawannya adalatr al-

Miqdad ibnul-Aswad r.a.. Ibnu Jarir meriwayatkan
bahwa telah diceritakan kepadanya oleh Muham-
mad bin Basyar, dari Muhammad bin Ja'far, dari
Syr'bah, dari Abu Basyar, dari Sa'id binJubair, ia
berkata, "Pada wakfu Perang Badar, Nabi mem-
bunuh tawanan yaitu Uqbah bin Abi Mu'ith,
Thu'aimah binAdi, dan an-Nadhar ibnul-Harits. Al-
Miqdad yang menawan an-Nadhar, ketika diperin-
tahkan untuk membunuhnya, dia berkata, Wahai
Rasulullah, tawananku!' [:lu, Rasulullah bersabda,
'Dia telah mencela kitab AllahAzzawalalla.' Rasu-

lullah memerintahkan untuk membunuhnya. Ke
mudian al-Miqdad berkata lagi, lMahai Rasulullah,
tawananku!' Kemudian Rasulullah berdoa, Ya
Allah, berikanlah kecukupan kepada al-Miqdad
dengan karunia-Mu.' lalu, al-Miqdad berkata,'lni-
lah yang saya inginkan."'

IGta Sa'id binJubair, "Mengenai an-Nadhar ini-
lah maka difitrunkan ayat,'Apanila dibacaknn kzpada

mnelm ayat-ayat l{ami, mnekn bnlata,'Sesungguhnya
kami telah mendengar (ayat-ayat yang seperti ini).
Kalnu lumi menglundaki, niscaya lami dnpat mcm-

bacalan yarry seputi ini. (Al-Qrian) ini tidak lnin
hnnyalah dongagan-dnrgngan orang-orang purba.knln. "'

Dalam Al-Qur'an disebutkan berulang-ulang
perkataan kaum musyrikin tentang Al-Qur'an se
bagai dongengdongeng orang-orang purbakala

'Mnelw bnlmta, Dongmgan-dongengan nrang- orang

dnhulu, dimintanya supaya ditulisl&n, mnka dibaca-
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kanlnh dongengan itu fupadanya setiap pagi dan
petang. "' (al-Furqaan: 5)

Perkataan ini hanyalah salah satu mata rantai
caci.makimng dilakul€n kaum kafir (musyrikin)
untuk menghadapi Al-Qur'an. Padahal, AlQur'an
ihr berbicara kepada fitrah manusia tentang ke
benaran yang diketahui olehnya di dalam lubuk
hatinya yang paling dalam. Sehingga, ia bergetar
dan menyambutnya. Dihadapinya hati dengan ke
kuasaannya yang jelas. Sehingga, hati ihr bergetar
dan bergoncang karena terkesan olehnya, dan tak
dapatmenahan diri.

Di sini, para petinggi Quraisy mencari pelarian
dengan melontarkan caci.maki seperti itu. Padatral,
mereka menyadari batrwa apa yang mereka kata-
kan itu adalah caci.maki belaka Akan tetapi, mereka
biasa mencaricari dalamAlQur'an sesuatu yang
mirip dengan ceritacerita tentang bangsa-bangsa
yang ada di sekitar mereka. Maksudnya untuk
mengaburkannya terhadap mayoritas bangsafuab,
yang terhadap merekalah petinggr-petinggr Quraisy
itu melakukan caci-maki, dalam rangka melestari-
kan penyembahan kepada sesarna manusia.

Para petinggi Quraisy itu sudah mengetahui
karakter dalnvah ini, sejak mereka mengetahui pe
hrnjuk-pebrnjuk bahasa mereka yang benar. Mereka
mengerti bahwa syahadat Lan ilnnha illallnh Mulam-
madar Rnsulullahitu adalahproklamasi keruntuhan
semua kekuasaan manusi4 pembebasan dari seluruh
kedaulatan manusia, dan lari kepada uluhiyyahdan
hukum serta kedaulatan Allah semata. IGmudian,
menerima tata peribadatan kepada Allah ini dari
Nabi Muhammad Rasulullah saja tanpamengata-
kan atas nama sembatran-sembahan lain.

Para petinggi Quraisy melihat orangorang yang
mengucapkan kesaksian ini membebaskan dirinya
dari kedaulatan, kepemimpinan, dan hukum-hukum
kaum Quraiqr [alu, bergabungke dalamkelompok
pergerakanyang dipimpin oleh Nabi Muhammad.
Mereka tunduk kepada kepemimpinan dan ke-
kuasaan beliau. Mereka melepaskari kesetiaannya
kepada keluarga, kabilah, paguyrban, dan ke-
pemimpinan jahiliah. Mereka berikan loyalitas
mereka kepada kepemimpinan baru, dan kepada
kelompok Islam yang mengusung kepemimpinan
baru ini.

Semua ini merupakan kandungan petunjuk
syahadat (persaksian) Lan ilnahn ilkllnh Muham-
mndur Rasulullah Tidak adaTuhan kecualiAllah
dan Muhammad adalah utusanAllah. Ini merupa-

kan realitas yang disaksikan oleh para petinggi
Quraisy. Mereka rasakan bahayanya terhadap
eksistensi mereka, dan terhadap sistem sosial, politik,
ekonomi, dan akidatr yang menjadi pijakan mereka"

IGndungan petunjuk syatrad at Ina ilanla ilkllah
Muhnmmad Rnsulu llnh bukanlah petunjuk hampa,
membingungkan, {an kering, seperti yang dimak-
sudkan oleh oftrng{rang sekarang yang mengaku
muslim hanya semata-mata karena mereka meng-
ucapkan kalimat syatradat ini dengan lisan mereka,
dan melaksanakan sebagian upara ritual. Semen-
tara ihr, uluhiyyahAllah di bumi dan kehidupan
manusia tidak adawujudnya dan tidak ada bekas
nya Sedangkan, jusbu kepemimpinan dan syariat
jahiliah yang dominan mengatur tata kehidupan
masyarakal

Sebenarnya di Mekah pada waltu itu Islam
belum mempunyai syariat dan daulaL Akan tetapi,
orang{rang yang sudah mengucapkan dua kalimat
syahadat, dengan serta merta menyerahkan kepe
mimpinan mereka kepada kepemimpinan Nabi
Muhammad. Mereka berikan loyalitas kepada ke
lompok Islam, sebagaimana mereka melepaskan
diri dari kepemimpinan jahiliah. Mereka cabut
loyalitas mereka dari keluarg4 suku, kabilatr, dan
kepemimpinan jahiliah hanya semata-mata karena
mereka telah mengucapkan dua kalimah syahadal
Maka, persoalannya bukan pernyataan kosong,
hampa, dan kering. Akan tetapi, petunjuknya yang
riil dan praktislah yang diterjemahkan ke dalam
hakikat untuk merigimplementasikan Islam.

Inilatr yang mencemaskan para petinggi Quraisy
dengan perkembangan Islamyang terus merang-
kak dan dengan adanya AlQur'an ini. Mereka tidak
merasa cemas hanya sematamata orangorangyang
tulus ihr meninggalkan kepercayaan dan tata peri-
badatan kaum musyrikin, dengan mempercayai
ulahiyyahltllahsaja dan melakukan syiar-syiar ibadatr
unhrk-Nya saja, serta menjauhi berhala-berhala.
Semua ini tidak memusingkan thaghut-thaghut
jahiliah itu sedikitpun, karenapelepasan akidatr dan
ibadah jahiliah ini tidak membahayakan thaghut-
thaghut itu. Karena, Islam itu bukan ini-sebagai-
mana anggapan sebagian orangyang baik-baik se
karang yang ingtn menjadi muslim, tetapi mereka
tidak mengerti Islam dengan pengetahuan yang
meyakinkan.

Sebenarnya, Islam adalah gerakan yang meng-
iringi dua kalimat syahadat itu. Yaitu, melepaskan
diri dari masyarakat jahiliah, pola pandangnya, tata
nilainya, kepemimpinannya, kedaulatannya, dan
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syariatnya. [:lu, memberikan loyalitas kepada ke
pemimpinan dalnvah Islam dan golongan Islam
yang hendak mengaplikasikan Islam dalam dunia
realitas. Inilah yang menggoyang ranjang para
petinggi Quraisy (sehingga tidak bisa tidur nyenyak).

IGrena itu, mereka memeranginya dengan se-
gala cara, di antara ialah dengan cara ini. Yakni,
menuduh Al-Qur'an sebagai dongengdongeng
kuno, yang kalau mereka mau, niscaya mereka
dapat membuatyang serupa dengannya. Atau kalau
mereka mau, niscaya mereka dapat mengucapkan
perkataan-perkataan seperti AlQur'an itu. Padatral,

sudah berkali-kali mereka ditantang. Setiap kali ada

tantangan dari Al-Qur'an, mereka tidak mampu me
lakukannva dan menangguhkan.

,4saathiir, bentuk tunggalnya usthuurah yutu
mitos dan legenda Yakni, dongeng yang biasanya
dicampur aduk dengan pemikiran khurafat tentang
tuhan-hrhan, dan dongengdongeng kepahlawanan
orang-orang kuno yang luar biasa. Juga tentang
peristiwa-peristiwa yang dipenuhi dengan khayalan
dan kebohongan.

Para pembesar Quraisy bermaksud mendusta-
kan kisah-kisah orangorang dahulu dalam Al-

Qur'an, kejadian-kejadian luar biasa dan mukjizat-
mukjizat, serta apa yang dilakukan Allatr terhadap
orang{rang yang mendustakan ayat-ayat-Nya dan
diselamatkannya orang{rang yang beriman. dan
lain-lain kisah Qur'ani dalam tema ini. Mereka
katakan kepada masyarakat, "Sesungguhnya semua
ihr hanyalah dongengdongeng kuno, yang ditulis
oleh Muhammad dari tulisan-hrlisanyang dihimpun
oleh orangorang lain. I-alu, dibacakannya kepada
Anda, dan dikatakannya sebagai watryu yang di.
watryukan kepadanya dari sisi Allah."

Demikian pula yang dilakukan oleh an-Nadhar
ibnul Haris. Ia duduk di majelis Rasulullah setelah
beliau mengakhiri pertemuan, atau duduk di majelis
lain yang dekat dengan majelis Rasulullah. Ia men-
ceritakan dongengdongeng dari Persia yang dipe
lajarinya dalam pehralangannya di negeri Persia. Ia
berkata kepada orang banyak, "Seperti inilah apa
yang dikatakan Muhammad kepadamu. Namun,
saya tidak mengaku menjadi nabi dan menerima
wahyu sebagaimana yang dilalmkan Muhamrnad.

Jadi, apayang dikatakannya itu tidak lain hanyalatt
mitosmitos seperti ini."

Bualan ini tentu sangat berpengaruh terhadap
masyarakat jahiliah secara umum. Apalagi, pada

masa-masa awal, sebelum jelas perbedaan antara
mitos, kisah, danAlQur'anul-IGrim. Hal ini supaya

kita mengerti mengapa tukang seru Rasulullah
sebelum pecahnya Perang Badar menyerukan
unhrk membunuh an-Nadhar ibnul-Harits. Kemu-
dian, ketika an-Nadhar tertawan, Rasulullah meme
rintahkan supaya ia dibunuh beserta sekelompok
kecil tawanan. Tidak diterima tebusan dari mereka
sebagaimana tauzanan yang lain.

Akan tetapi, cara<arayang mereka lakukan di
Mekah ini tidak berlangsung lama Jenis caci.maki
semacam ini terkuak tidak lama setelah itu. Al-
Qur'an dengan kekuatannya yang perkasa yang
datang dari Allah dan kebenarannya yang dalam
dan sejalan dengan fitrah ini, telah mematahkan
caracara dan caci.maki ini maka tidak ada sesuafu
pun yang dapat menghambatAlQur'an. Para pe
tinggl Quraisy berkata dengan penuh kebingungan,

langarilah lamu mendrngar dengan sungguh-sunguh
alw, Al- @i an ini dnn buailah hiruk-pilwk tnhadap -

nya, supaya kamu dnpat mengalnhlwn (mnekn)'
(Fushshila* 26)

Pembesar-pembesar mereka (seperti Abu Suffan,
AbuJahal, dan al-Aktrnas bin Syuraiq) saling men-
curi kesempatan untuk mendengarkan AlQur'an
dengan sembunyi-sembunyi di malam hari. Masing-
masing tidak dapat mengendalikan dirinya untuk
melangkahkan kakinya malam demi malam unhrk
mendengarkan Rasulullah membaca AlQur'an,
dengan sembunyi-sehingga tanpa ketatruan oleh
yang lain. Sehingga mereka saling berjanji batrwa
masing-masing tidak akan kembali mendengarkan
AlQur'an lagi. Karena, mereka li*rawatir ketahuan
oleh para pemuda, lantas para pemuda ifu ter-
pengaruh oleh AlQur'an dan agama Islam ini.

Usaha an-Nadhar ibnul-Harits untuk mema-
lingkan manusia dari Al-Qur'an dengan sesuatu
yang dapat memperdayakan mereka darinya,
bukanlatr sebagai usaha teral*rir. Usatra itu telah
dilakukan secara berulang-ulang dalam berbagai
rnacam benhrk, dan akan terus berulang. Musuh-
musuh agama ini terus berusaha memalingkan ma-

nusia dari Al-Clur'an. Setelah tidak berhasil, mereka
berusaha menjadikan bacaan yang dilakukan oleh
para pembacanya sebagai nyanyian saja. Mereka
jadikan jimat-jimat dan tangkal-tangkalyang dibawa
di dalam saku, digantungkan di dada dan ditaruh
di bawatr bantal. Lantas mereka menganggap diri-
nya mereka sebagai muslim, dan telah memenuhi
hak-hakAl-Qur'an dan hak-hak agama ini.

AlQur'an adalah sumber inspirasi dan pengarah-

an bagi kehidupan. Musuh-musuh Islam telah
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membuat berbagai pengganti untuk memberikan
pengarahan dalam seluruh urusan kehidupan. Se
hingga, mereka terima pengganti ini sebagai pan-

dangan dan pemahaman hidupnya di samping se
bagai qrariat, undang-undang, norm4 dan tatanilai.
Kemudian orang{rang yang membuat ganti ini
berkata kepada masyarakat, ".{gama ini sangat
sakral, dan AlQur'an sangat terpelihara. Ia cukup
dibacakan buatAnda pada pagi dan sore hari setiap
waktu, dilantunkan oleh para penymyr, dan dibaca
oleh orangorang yang membacanya. Mak4 apakah
yang Anda inginkan dari Al-Qur'an setelah dilan-
tunkan dan dibacakan? Adapun mengenai pan-
dangan dan pemahaman hidup Anda, sistem dan
perafuran, syariat dan undang-undang, tata nilai dan
norma, maka di sana terdapat Qur'an lain yang
menjadi rujukan, Anda dapat merujuknyake sana"

Nah, itulah olokolok dan caci-maki an-Nadhar
ibnul-Harits, yang terus dikembangkan sesuai de
ngan perkembangan zaman dan kehidupan, dalam
berbagai bentuk tipu daya yang sudah dikenal
dalam sejarah terhadap agama Islam ini, dalam ber-
bagai generasi.

Akan tetapi, yang mengagumkan dari Al-Qur'an
ini, meskipun sangat panjang dan beragamnya daya
upaya dengan segenap perkembangannya unhrk
menjahrhkan Al-Qur'an, namun AlQur'an senan-
tiasa menang. Kitab suci Al-Qur'an ini memiliki
beberapa keistimewaan yang menakjubkan, me-
miliki kekuasaan terhadap fitrah, yang dengan
semua itu ia dapat mengalahkan tipu daya kaum
jatriliah di seluruh permukaan bumi, serta tipu daya
setan-setan Yahudi dan Salib. Juga tipu daya
perangkat-perangkat internasional yang dipasang
oleh bangsa Yahudi dan kaum Salib di semua
negara dan pada setiap waktu.

Kitab suci AlQur'an ini senantiasa dapat menun-
dukkan leher musuh-musuhnya di seluruh dunia
yang hendak menjadikannya materi siaran di se-

luruh stasiun penyiaran dunia, yang disiarkan oleh
kaum Yahudi dan kaum Salib. Juga oleh tokoh-
tokoh mereka yang bersembunyi di bawah nama-
nama kaum muslimin.

Sebenarnya, mereka baru menyebarkannya
setelah berhasil mengubah fungsi Al-Qur'an di
dalam jiwa manusia "muslim" dengan menjadikan-
nya semata-mata sebagai nyanyian dan bacaan
indah, atau semata-mata sebagai jimat dan tangkal.

Juga setelah mereka menjauhkan Al-Qur'an dari
hati kaum muslimin, agar jangan menjadi sumber
pengarahan jalan kehidupan.

Mereka ciptakan sumber-sumber pengarahan
lainnya unfuk mengafur segala urusan kehidupan.
Akan tetapi, kitab suci Al-Qur'an ini senantiasa
bekerja di balik tipu daya ihr, dan akan senantiasa
bekerja. Di seluruh penjuru bumi ini akan senan-
tiasa ada kelompok muslim yang sungguh-sungguh
berpegang pada kitsb suci ini, dan menjadikannya
sebagai safu-safunya sumber pengarahan. Mereka
ini senantiasa menantikan pertolongan yang di
janjikan Allah kepada mereka, di belakang tipu
day4 perusakan, serangan, dan penolakan orang-
orang kafir itu. Pada suahr wakfu apayang mereka
inginkan itu pasti akan terwujud.

Keras Kepalanya Orang-Orang yang Menolak
AI-Qur'an

Kemudian dipaparkanlah suatu halyang sangat
mengherankan. Yaitu, keras kepalanya kaum
musyrikin di dalam menghadapi kebenaran yang
senantiasa mengalahkjn mereka- Kesombongan-
lah yang menjadikan mereka tidak mau menerima
AlQur'an dan tidak mau tunduk kepada kekuasa-
annya. Bahkan, mereka menginginkan kepada
Allah, kalau Al-Qur'an ini benar dari sisi-Nya, agar
Dia menurunkan hujan batu dari langit atas mereka.
Atau, mendatangkan azab yang pedih kepada mereka.

Jadi, mereka bukannya meminta kepada Allah agar
memberi petunjuF kepada mereka untuk meng-
ikuti kebenaran ini dan berada dalam barisannya,

i*br.Frlv65(-y-1il1t j6iy3

',\:i1)35J jAici;t+Wur6
+i:
-l-l'Dan (ingatl"o,h), lutila muelm (orang-orang musyrik)

berkntn,'Ya Allah, jila betul (Al-fui an) ini, diakh
yang benar dari sisi Engkau, maka hujanilah kami
fungan batu dari lorgit, atau datangkankh kepada
lmmi aab y ang pedih."' (al-Anfaal: 32)

Ini adalah doa yang aneh, yang menunjukkan
betapa keras kepala mereka. Karena memilih ke-
hancuran dan kebinasaan daripada tunduk kepada
kebenaran, meskipun sudah jelas ihr adalah ke-
benaran. Fitrah yang sehat ketika ragu-ragu ter-
hadap sesuatu. Ia akan berdoa kepada Allah agar
membukakan kepadanya jalan kebenaran, me-
nunjulJ<an kepadanya, dengan tanpa merasa hina
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dan rendah. Akan tetapi, ketika fitratr sudah dirusak
oleh kesombongan yang luar biasa, yang men-
dorongnya berbuat dosa, maka ia lebih memilih
binasa atau ditimpa siksa daripada tunduk kepada
kebenaran setelah disingkapkannya kepadanya
dengan sangat jelas dan tiada meragukan lagi. Nah,
seperti inilah kekeraskepalaan kaum musyrikin
Mekah di dalam menghadapi dakwah Rasulullah.
Akan tetapi, dakwah inilah pada akhirnya yang
menang di dalam menghadapi kebandelan dan ke
keraskepalaan yang amat sangat ini.

Kekeraskepalaan dan klaim-klaim ini ditanggapi
bahwa meskipun mereka layak ditimpa hujan batu
dari langit danaz.ab yang pedih sebagaimana per-

mohononan mereka kalau Al-Qur'an ifu benar dari
sisi-Nya, Allah tidak menghukum dengan memus-
nahkan mereka secara total sebagaimana yang
ditimpakan kepada orang{rang terdahulu yang
mendustakan ayat-ayat Allah. Hal ini dikarenakan
Rasulullah ada di antara mereka dan senantiasa
menyeru mereka kepada petunjuk. Sedangkan,
Allah tidak akan memusnahkan mereka dengan ke
akar-akarnya kalau Rasul masih ada di antara mereka,

sebagaimana Dia juga tidak mengazab mereka
dengan azabyar;rg pedih itu atas kemaksiatan-ke
maksiatan mereka kalau mereka memohon ampun
(bertobat) kepada-Nya.

Ditundanya penyiksaan terhadap mereka itu
bukan semata-mata karena mereka berdomisili di
wilayah Baitullah. Karena mereka bukanlah wali
bagi Baitullah ini. Tetapi, wali-wali Allah adalah

orang{rang yang bertakwa,

&*xt1ftt"efr&frxs\1V,
9,frft"i;51fr,6t6jrt9,
::/,A jfle()4t!St+fr d;5'%
'"'IJ'S6A:'S;f'ffii$t''dQ*:l,
i"rU)Jy-,fii'J-c";+i65Y"St

$t;i<sdU4t{,f\W:i:451
'Allnh selali-lall tidnk alcan mengazpb mnelw, sedang

lamu bnadn di antnra m.nelu. Dan, tilaklah (puln)

Allah alnn rmga,zl,b mnela, sedang mnelm meminta

ampun. Ifurapa Allah tidak mmgazab mnelw padahal

muelu menglwlnngi orang untuk (mendnnngi)

Masjidil Haram dan rnerelu bulmnhh orang-urang

y ang billwk mtnguasainya ? Ormg-mang yang bnhn*

m"e nguas ai (ny a), hnny alnh or ang- orang y ang b n nhtt a,

tetnpi lubanyalan mneka tidnk mengetahui. Sembah-

yang merela di sekinr Baitullnh itu, lnin tidnk hanya-

lah siulnn dnn tcpulun tangan. Mala, rasaknrilnh azg.b

disebabkankeknf ranmuitu."(al-Anf aal:33-35)

Itu adalah rahmatAllah di mana Dia memberi
tangguh kepadatmereka, dengan tidak menjatuh-
kan azab kepada mereka ftarena sikap keras kepala-

nya itu. Juga tidak mengazab mereka atas tindakan
mereka yang menghalangr masyarakat dari men-
datangi Masjidil Haram. Mereka dulu pernah
menghalang-halangi kaum muslimin yang akan
menunaikanhaji.

Adalah rahmat Allah yang berupa penundaan

hukuman atas mereka, dengan harapan bahwa di
antara mereka ada yang mau menerima pehrnjuk
setelah hatinya bersentuhan dengan keindahan
iman. Penundaan itu selama Rasulullah ada di
tengah-tengah mereka dan menyeru mereka. Maka,
di sana masih ada harapan akan diterimanya dak-

wah ini oleh sebagi4n mereka. Jadi, tidak disiksa-
nya mereka pada waktu itu adalah sebagai peng-

hormatan terhadap keberadaan Rasuullah di tengah-

tengah mereka. Di depan mereka juga senantiasa
terbuka jalan untuk menjaga diri dari azab yang
memusnahkan ifu manakala.mereka mau mene-
rima seruan Rasul dan memohon ampunan kepada
Allah atas kesalahan-kesalahan mereka serta ber-
tobat kepada-Nya,

'Allah seluli-lali t;dnk alwn mmgazpb merelm, sednng

lmmu bnada di antara merela. Dan, tidnklnh (puln)

Allnh alan menga.ab m.erela, sednng mneltn meminta

ampun." (al-Anfaa} 33)

Adapun jika Allah bertindak terhadap mereka
karena kelakuan mereka yang menjadikan mereka
layak mend apatJ<an azab,

' Mmgap a Allnh fidak mengzzfi mnelu p adalal mnelw

mntglwkngi orang untuk (nmnnnr$) Masj idil Harum
dan merelra bukanlah nrarg-orattg lang berhnk me-

nguasainya? Orangwang yang bnhak menguasai(nya),

hntyalnh orang-oratg yang bertalaoa, tetapi kzbanya*-

an nwrela tidn* mmgetahar. " (al-Anfaal: 34)

Maka pengakuan mereka sebagai pewaris Nabi
Ibrahim dan perawat Baitrllah al-Haram tidak dapat

mencegah d atangaya azab ifu . IGrena, pengakuan

mereka ini hanya Haim yang tidak ada dasarnya
dan kenyataannya Mereka bukan penguasa atau

pengurus Baitullah. Mereka adalah musuh dan pe
rampas Baihrllatr ini. IGrena Baitullah bukan barang
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pusaka yang dapat diwarisi oleh orang belakangan
dari orang terdahulu. Ia adalah Baitullah yang hanya
dapat diwarisi oleh wali-wali Allah yang bertakwa
kepada-Nya.

Begihrpula dengan klaim mereka sebagai pewaris
Nabi Ibrahim a.s.. Karena pewaris Nabi Ibrahim
bukanlah warisan darah dan nasab. Tbtapi, warisan
agama dan akidah. Orangorang yang bertakwalah
yang menjadi pewaris Nabi Ibrahim dan Baitullah
yang dibangun olehnya karena mencari ridhaAllah.
Sedangkan, mereka justru menghalang-halangi
para kekasih Allah yans sebenarnya dan beriman
kepada agama Nabi Ibrahim untuk memasuki
Baitullah itu.

Mereka bukan penguasa dan pengurus Baitul
Haram ini, meskipun mereka melakukan sembah-
yang di sisinya dengan cara sembahyang mereka.
Sembahyang mereka hanyalah siulan dengan
mulut dan tepuk tangan, hiruk pikuk mengumbar
mulut, tidak khusyu, tidak menghayati keagungan
Baitullah, dan tidak merendahkan diri terhadap
kebesaranAllah.

Ibnu Umar r.a. berkata, "Mereka meletakkan pipi
mereka di tanah sambil bertepuk tangan dan ber-
siul-siul." Nah, sekarang kita jumpai juga orang-
orang yang mempergunakan alat-alat musik, ber-
tepuk tangan, berteriak-teriak, dan membolak-
balikkan pipinya di ambang pintu dan tempat-tem-
pat ziarah di berbagai negara yang disebutkan
"negarakaum muslimin". Sungguh, ini adalah ke-
jahiliahan yang muncul dalam aneka bentuknya,
setelah dimunculkan dalam bentuknya yang jelas

dan besar. Yaitu, mengilahkan hamba di muka
bumi, dan sebagai pembuat tata kehidupan manu-
sia. Setelah itu, semua bentuk kejahiliahan lain
hanyalah sebagai kelanjutan dan cabang bagi
jahiliah terdahulu itu.

"..Maka, ras akanlah aab dis ebab kan leekafiranmu
itu."

Yaifu , azab yang menimpa mereka dalam Perang
Badar melalui tangan-tangan golongin Islam. Ada-
pun azab yang mereka funfut, yaitu pemusnahan
total sebagaimana yang terkenal, maka hal itu
ditangguhkan sebagai rahmat dari Allah atas mereka.

Juga sebagai penghormatan terhadap Nabi-Nya
dan karena berdomisilinya beliau di antara mereka.
Dengan penangguhan ini diharapkan mereka mau
bertobat dan beristighfar dari sikap dan kesalahan
mereka selama ini.

Kaum Kalir Menggalang Dana untuk
Menghalangi Agama Allah

IGum kafir membelanjakan harta benda mereka
untuk bekerja sama dan banhr-bantu dalam meng-
halang-halangi manusia dari mengikuti dan men-
jalankan agama Allah. Demikianlah yang mereka
lakukan pada waktu Perang Badar sebagaimana
diceritakan dalarn hadits yang membicarakan
Perang Badar di dalam kitab-kitab sirah (sejarah).
Begitu pula yang mereka lakukan sesudah usai
Perang Badar, sebagai tindak lanjut Oahkan sampai
sekarang dan akan datang -penj.).

Allah mengancam merekabahwa mereka akan
mengalami kegagalan dan penyesalan atas pem-
belanjaan dan penggalangan dana yang mereka
lakukan ihr. Dia mengancam mereka dengan ke-
kalahan di dunia danazab neraka di akhirat nanti,

'^i,#,;\'A;IglSi,it\ir{'rJ\ly-
'6;$.tii:L;"*lK"jrl;*
{i,i'jJ_&<,,ft ;3ittiri66.i:i;
,h&A$;'4j:iWrv$(n:t;i\
$ 6{i*i-{ 4 {l1+4t1;l%3i

*<'*:i
"S esungguhrry a zrang- zrang yng knfxr itu mennfkah-
lan lnrta m.ere kn untuk menghnkngi (wang) dnri j alnn
Allnh. Muekn aknn mennfknhkan hartn itu, kemudian
mmj adi sesalnn bagi merekn, dnn mnela aknn dilalah-
knn. Dan lu dalam nerakaJahannnmlah zrang-orang
y ang lrnfr itu dikump ullmn, s up ay a Allnh mtmis ahJmn
(golongan) yang buruk dari yang baik dnn menjadiknn
(golongan) yang buruk itu sebagiannya di atas sebagian

yang lain, Ialu semuanya ditumpukkan-Nya, dan
dimasukknn-Nya lu dal.am nuaknJahannnm. Muelm
itulnh orang- lrang y ang mnugi. " (aI- Anfaalz 36-37)

Muhammad bin Ishaq meriwayatkan dari az-

Zuhn dan lainJainnya, mereka berkata, "Ketika
kaum Quraisy ditimpa kekalahan dalam Perang
Badar, dan pasukan yang kalah itu kembali ke
Mekah, dan Abu Suffan juga kembali pulang ber-
sama kafilahnya, maka Abdullah bin Rabfah,
Ikrimah bin Abu Jahal, dan Shafivan bin Umaiyah
berjalan bersama dengan orang{rang yang bapak-
nya, anaknya, dan saudara-saudaranya terbunuh
dalam Perang Badar. Lalu, mereka berkata kepada
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Abu Su&an dan Harb besertarombongan dagang

Quraisy yang ada dalam kafilah ihr, lV.ahai segenap
kaum Quraisy! Sesungguhnya Muhammad meng-
aniayaAnda dan membunuh orang{ftmg terbaik di
antara Anda. Maka, bantulah kami dengan dana
unfuk memeranginya, agar kita dapat menebus
kekalahan kita.' Lalu, mereka melaksanakannya.
Maka terhadap mereka inilah-sebagaimana dikata-
kan oleh Ibnu Abbas-Allah menurunkan ayat,
'S e sungguhny a orang- orang y atg knrtr ilu, mennfknh-
lmn larta nfrekn...."'

Apa yangterjadi sebelum dan sesudah Perang
Badar ini hanyalatr sebuah contoh dari mata rantai
sikap dan tindakan musuh-musuh Islam. Mereka
menafl<ahkan harta mereka, mencurahkan tenaga
mereka dan melancarkan daya upaya mereka unfuk
menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Juga
memaiang hambatan-hambatan di dalam meng-
hadapi agama Islam, serta unhrk memerangi kelom-
pok Islam di bumi mana pun dan pada saatkapan pun.

Sesungguhnya peperangan ini tidak akan per-

nah berhenti, dan musuh-musuh Islam tidak akan
membiarkan Islam bisa beristirahal Mereka tidak
akan membiarkan para pemeluk dan pembela agama

Islam ini merasa aman. Karena Islam ini sendiri
selalu bergerak untuk memerangi kejahiliahan.
Para pemeluknya yang setia senantiasa bergerak
unhrk menghancurkan kekuatan jahiliah yang se
lalu memusuhinya. Kemudian mengibarkan tinggi-
tinggi panji-panji Allah sehingga thaghut tidak
berani lagi menentangnya.

Allah mengancam orang{ftmg kafir yang mem-
pergunakan harta mereka untuk menghalang-
halangi manusia dari jalan Allatr, bahwa tindakan itu
akan menjadi penyesalan bagi mereka.Apa yang
mereka belanjakan itu pada aktrirnya akan sia-sia.

Mereka akan dikalahkan, dan kebenaran akan
menang di dunia ini. Di akhirat nanti mereka akan
dikumpulkan di dalam neraka. Dengan demikian,
sempurnalah penyesalan terbesar bagi mereka.

"Sup ay a Allnh mnnisahJan (golnngan) yang buruk dmi
yang baik dnn rnmjadiknn (golnngan) yang buruk itu
sebagiannya di atas sebagianyanglnia lnlu semuarrya

ditumpukkan-Nya, dan dimasukkan-Nya lrc dnlnm
neralu Jahanrurm. Merelw itulah orang-orang yang
mnugi. " (aI- Anfaalz 37)

Bagaimana?
Hartayang dipergunakan untuk mendanai ke

batilan dan permusuhan, akan dilawan oleh ke-
benaran dengan perjuangan dan jihad, serta gerak-

an unhrk mengakhiri kekuasaan kebatilan itu.
Dalam gesekan yang kuat ini, tersingkaplah watak
yang sebenarnya Juga tampaklah perbed aan antara
yang benar dan yang batil, sebagaimana tampak
perbedaan antara pembela kebenaran dan pembela

kebatilan. Sehingga, tampak pula barisan-barisan
yang sejak semula berada di bawah bendera ke
benaran sebelum terjadinya pengujian. Tampak
pula orang-orang yang tegar, sabar, dan tabah yang

berhak mendapatkan pertolongan Allah. IGrena,
merekalatryang layak mengemban amanat dan me
nunaikannya, serta tidak mengabaikannya meski-
pun berada di bawah tekanan fitnah dan ujian. Natr,

Allah mengumpulkan orangorang yang buruk de
ngan sesama yang buruk, lantas melemparkannya
ke neraka. Itulah puncakkerugian.

Al-Qur'an mengungkapkan keburukan seakan-
akan sebagai benda yang berfisik, dan seolaholah
sebagai tumpukan sampah, yang dilemparkan ke
dalam api, dengan tiada dihiraukan dan diper-
hatikan lagi.

"...Dan menjadilan (golongan) yang buruk itu se'

bagiannya di atas sebagian yang lnin, lnlu semuanya

dikumpullun- Nya, dan dimasuA:,kan-Nya le dalnm
neralaJalnnrnm."

Personifikasi atau penjasadan ini memiliki kesan
yang lebih dalam di hati. Demikianlah metode Al-
Qur'an di dalam pengungkapannya dan dalam
memberikan kelan mengenai sesuafu.

Peringatan Terakhir bagi Kaum Kalir, serta
Penga.raha^n dan Pemberian Semangat kepada
I(aum Muslimin

Ketika pembatrasan sampai pada ketetapan yang
pasti ini, tentang tempat kembalinya orang-orang
kafir dan pembantu-pembantunya, dan tentang
akumulasi keburukan yang bertumpuk-tumpuk,
maka diarahkanlah pembicaraan kepada Rasulullah
supaya menyampaikan peringatan terakhir kepada
kaum kafir. Diarahkan pula kepada kaum muslimin
dengan memerintahlan mereka melakukan perang

hinggatidak ada lagr fitnah di mukabumi.
Sehingga, agama itu secara total hanya milik

Allah, dan golongan muslim mujahid merasa tenang
bahwa Allatilah Pelindung dan Penolong mereka.
Tidak ada orang yang dapat mengalahkan mereka
dengan serangan dan tipu dayanya. Pasalnya Allah-
lah Yang melindungi dan menolong mereka,
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'i,LirLL,J\tH-At-SKStit'^;LLb',4\iHt23-O
'r1; d{, t r; us;6:iJ Lyt6 e9
.A't.r7 i-;tie"g;:,e"#;A\"JrAi6
"Katalwnhh Inpon" nrang-orarg yarg kafir itu, Jila
mereka berhenti (dari lulufirannya) niscaya Allah
alun mmgampuni mnelu tmtang dosa-dosa muelca

y arry sudah lnlu ; dan jilu mnela bmbali lngi, sesung

guhnya alan bnlaku (k"pofu mnela) sunnnh (AIkh
tnhadap) orang-nrang dahulu.' Perangilah mereka

supaya jqngan adaftrnh dan supaya agatna itu se-

mata-mata untuk Allnh.Jilw merelm buhenti (dari

kekafiran), makn sesunguhnya Allah Maln Melihnt
ap a y ang mnela knj alan. D an j ilu mnela b np altng
makn leetahuilah bahwa All'ah Pelindungmu. Dia
adalah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Peno-

Long. " (aI- Anfaal: 3 8-40)

Katakanlah kepada orang-orang kafir, dengan

melihat apa yang telah ditetapkan Ailah YanS Maha
Pencipta lagi Mahaperkasa di muka sebagai orang
yang kecewa dan menyesal dengan penggalangan

dananya. Sesudah mendapatkan kehinaan dan
penyesalan di dunia ini, maka kejahatan-kejahatan
mereka dihrmpuk dan ditimpakan kepada mereka.

lantas mereka dimasukkan ke dalam neraka

Jahannam.

"Kanlanlah l"pod" nrang-orarg)ary kartr ilu, Jila
mereka berhenti (dari leelufrannya), niscaya Allah
alun mengampuni merela tentang dosa-dosa merela

yang sudah lnlu; dnnjilta mnela k'embali lngi, sesung-

guhnya alwn bnlaku (lnpodo merela) sunnah (Alklh

terhndnp) lrang- orang dn hulu. "'
Maka, di depan mereka masih adakesempatan

unhrk berhenti dari kekafiran, dari persekongkolan

untuk memerangi Islam dan pemeluknya, dan dari
menggalang dana untuk menghalang-halangi ma-

nusia dari jalan Allah. Di depan mereka masih
terbentang jalan unhrk bertobat dari semua ini dan

kembali kepada Allah. Dengan demikian, mereka
akan mendapatkan ampunan terhadap dosa-dosa

mereka yang telah lalu. Karena Islam menghapus-

kan kesalahan-kesalahan masa lalu manakala sese
orang masuk Islam. Dengan masuk Islam ifu, ia
terbebas dari dosadosa sebelumnya sebagaimana

ketika ia dilahirkan oleh ibunya.
Namun, jika mereka kembali lagi kepada (atau

tetap pada) kekafiran dan memusuhi Islam, maka
sunnah Allah yang berlaku pada orangorang
terdahulu juga akan diberlakukan pada mereka,
tanpa pernah berubah. Sunnah Allah itu adalah
mengazab orang@ng yang mendustakan setelatr

disampaikan dan dijelaskan kepadanya ayat-ayat
Allah. Sebaliknya, Allah memberikan pertolongan,
kemuliaan, dan kekuatan kepada kekasih-kekasih-
Nya. Inilah sunnah Allah yang berlaku dan tidak
pernah berubah. Orangorang kafiryang berada di
persimpangan jalan ini boleh memilih apayang
mereka kehendaki, dengan segala untung ruginya

Dengan demikian, selesailah pembicaraan dengan

orang{rang kafir. Selanjutnya pembicaraan difitju-
kan kepada orang{rang yang beriman,

"Pnangilah mneka npaya jangan adn fitmh dnn supqa
agama itu sema.ta-mata untuk Allah. Jika mueka
bnhenti (dari lcekafiran), m.aka sesungguhnya All.ah

Mahn Melihat apa yangmereka kujalan. Dan jika
rnereka berpaling maka ketahuilah bahwa Allah

'Pelindungmu. Dia adnkh sebaik-baik Pelindung dnn

sebaik-baik Pmohng. " (aI-AnIaaI: 39-a0)

Inilah batasbatas jihad di jalan Allah pada semua
zamarr,bukan pada saat ifu saja. Di samping nash-

nash yang berhubungan dengan jihad di dalam
surah ini, dan undang-undang tentang perang dan
damai, maka nash-nash ini bukan nash teral*rir.
Karena, nash-nash terakhir mengenai bab ini ter-
tera di dalam surah Bara ah (atTaubah) yang turun
pada tahun sembilan (Hijriah). Di samping itu,
Islam adalah gerakan positif untuk menghadapi
realitas kehidupan manusia dengan cara dan sarana
yang sesuai dan memadai. Islam adalah gerakan

bertahap. Setiap tahapannya memiliki cara yang

sesuai dengan funhrtan dan kebutuhan riilnya.
Di samping ihr, firman All ah, "Pnangil'a.h muelm

supaya jangan adaftruh dan supaya agama itu se-

mntn-mnta untuk Allnh",menetapkan sebuah hukum
yang abadi bagi harakah (pergerakan) Islam di
dalam menghadapi realitas jahiliah selama-lamanya.

Islam datang untuk memproklamirkan kemer-
dekaan manusia di muka bumi dari mengham-
bakan diri kepada sesama hamba dan dari meng-

hambakan diri kepada hawa nafsu yang notabene

merupakan penghambaan diri kepada sesama

hamba. Juga proklamasi tentang uluhiyyah darr

rububiyyahAllah terhadap alam semesta. Prok-
lamasi ini merupakan revolusi terhadap kedaulatan
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manusia dalam semua gambar dan bentuknya,
undang-undang dan peraturannya, dan terhadap
semua bentuk kesewenang-wenangan di seluruh
penjuru dunia.

Untuk mencapai sasaran yang tinggi ini harus
ada dua landasan pokok.

Pntnmn, menolakgangguan dan fihah dari orang-

ofttng yang memeluk agama ini. lalu, memproklamir-
kan kemerdekaan mereka dari kekuasaan manusia,

serta mengembalikan mereka untuk beribadah dan

mengabdi hanya kepadaAllah saja Juga membebas
kan mereka dari peribadatan dan pengabdian ke
pada sesama hamba dalam segala bentuknya.

Hal ini tidak akan terwujud kecuali dengan ada-

nya kelompok beriman yang bersatu padu di bawah
kepemimpinan yang beriman kepada proklamasi
umum dan mengimplementasikannya di dalam
dunia'realitas. Juga memerangi semua thaghut
yang berbuat melampaui batas dengan meng-
ganggu dan memfibrah orangorang yang memeluk
agama Islam ini. Atau, orang yang menggunakan
kekuatan dan tekanan unhrk menekan dan meng-
halangi orangorang yang hendak memeluk Islam.

Kedua, menghancurkan semua kekuatan di
muka bumi yang berdiri di atas landasan peng-

hambaan manusia kepada sesama manusia dalam
bentuk apa pun. Hal ini dimaksudkan untuk mem-
berikan jaminan bagi tercapainya sasaran yang
pertama, dan unfuk memproklamirkan uluhiyyah
Allah saja di seluruh dunia, di mana tidak ada lagi
agama kecuali unhrkAllah sendiri. Dan din (agama)

di sini berarti ketundukan dan kepatuhan kepada
kekuasaan Allah, bukan semata-mata itikad Q<eper-
cayaan dalam hati).

Oleh karena itu, perlu dijelaskan di sini syubhat
atau kesamaran yang timbul di dalam hati terhadap
perkataan ini, ketika Allah berfirman,

'Tidnk adn palcsaan untuk memasuki agama Isl.am,

sesunguhnya telah jelas jalan yang benar daripada
jalan yang sesat." (al-Baqarah: 256)

Telah dipaparkan di muka tentang karakteristik
jihad dalam Islam, khususnya apa yang kami kutip
dari kitab Alililndu f SabilillnhkuyaUstadz Abul
Ala al-Maududi yang begitu jelas dan gamblang.
Akan tetapi, kami merasa perlu menambahkan
penjelasan, karena masih banyak orang yang ter-
jebak dalam kesamaran oleh tipu daya musuh-
musuh Islam ini.

Yang dimaksud dengan nash, 'Dan supaya agamn

itu s emata -mata untu k Allnh', ialahmenghilangkan

semua penghalang yang bersifat lahiriah yang ter-
cermin dalam kekuasaan para thaghut dan dalam
undang-undang atau hukum yang memaksa masya-

rakat. Sehingga, tidak ada lagi kedaulatan di muka
bumi ini bagi selain Allah. Manusia tidak lagi
tunduk kepada kekuasaan selain kekuasaan Allah.
Apabila penghalang-penghalang lahiriah ini sudah
tidak ada, maka masing-masing manusia bebas me
milih akidah yang mereka kehendaki, tanpa tekanan
dari mana pun. Dengan catatan, akidah yang ber-
tentangan dengan Islam jangan sampai memiliki
kekuatan yang dapat memaksa dan menekan pihak
lain dan menghalangi seseorang untuk memilih
petunjuk yang dikehendakinya. Jangan sampai
mereka memiliki kekuasaan yang dapat memfitnah
orang{rang yang hendak membebaskan diri dari
kekuasaan selain kekuasaan Allah.

Sesungguhnya manusia itu bebas memilih
akidah, bebas untuk memeluk agann ini. Maka,
tidak boleh ada kekuasaan yang dapat memaksa
manusia untuk tunduk kepadanya IGrena manusia
tidak boleh tunduk kecuali kepada kekuasaan
Tuhan semesta alam.

Manusia tidak akan mendapatkan kemuliaan
yang telah dikaruniakan Allah kepada mereka itu,
dan tidak akan merdeka di mukabumi ini, kecuali
kalau agama ini semata-mata unhrkAllah. Sehingga,
tidak ada kehrndukan kepada kekuasaan selainAllah.

Nah, untuk tujuan yang sangat besar inilah
golongan muslim disyariatkan berperang,

"...Supaya jangan adnfitnah dan supaya agama itu
s em.ata-mata untuk Allah.... "

Barangsiapa rnenerima prinsip ini dan menyata-
kan ketundukannya (keislamannya), maka kaum
muslimin harus menerima pernyataan dan ke-
islamannya itu. Tidak usah meneliti niatnya dan apa
yang tersembunyi di dalam dadanya, dan menye
rahkan semua urusan ini kepadaAllah,

"..Jika mereka berhenti (dari kekafiran), maka se-

sungguhnya Allah Maha Melihat apa yang mereka

lcerjaknn...."

Barangsiapa yang berpaling dan terus saja
menentang kekuasaan Allah, maka kaum muslimin
harus memeranginya dengan rasa percaya ter-
hadap pertolongan Allah,

"...Danjika mereka berpaltng makn lvtahuilnh bahwa
Allnh Pelindungmu. Dia a"dal"alt sebaik-baik Pelindung
dnn sebaik- baik Penolong. "
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lnilah beberapa tugas agama ini. Inilah keserius
annya, realisitasnya, dan positivitasnya. Ia terus
bergerak untuk mengekspresikan dirinya di dalam
dunia realitas. Juga unfuk menetapkan dan meman-
tapkan uluhiyyahNlah saja di duniamanusia.

Dinul Islam ini bukan sekadar teori yang di.
pelajari manusia di dalam buku-buku, untuk men-
jadi bahan pengetahuan pengrsi otak Ia juga bukan
akidah atau kepercayrum hati yang pasif, untuk
mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya
saja Juga bukan sematamata simbol-simbol ibadah
ritual yang dilakukan manusia di dalam menjalin
hubungan antara mereka dengan Tuhan.

Agama Islam adalah pernyataan umum atau
proHamasi unfuk memerdekakan numusia Ia ada-

lah sistem pergerakan yang realistis untuk meng-
hadapi realitas manusia dengan cara dan sarana
yang sesuai; serta untuk merunhrhkan sekat-sekat
yang menghalangi manusia dalam memahami dan
menerima penjelasan ayat-ayatAllah. Juga untuk
menghadapi rintangan yang berupa undang-un-
dang dan kedaulatan dengan jihad lahiriah (fisik
dan material), untuk merobohkan kedaulatan tha-
ghut dan menetapkan kedaulatan Allah.

Gerakan agama ini merupakan gerakan pada
realitas manusia. Peperangan antara Islam dengan
jahiliah bukan semata-mata peper:mg:ul teori me
lawan teori. I(arena jahiliah itu tercermin di dalam
masyarakat, peraturan, dan kedaulatan, maka unhrk

menghadapinya-dengan cara dan sarana yang
memadai-Islam juga harus tercermin di dalam
masyarakat, peraturan, dan kedaulatan. Setelah im
hendaklah umatnya berjuang supaya agama ini
semata-mata hanya untuk Allah. Sehingga, tidak
ada ketundukan kepada selain Dia

Demikianlah mnnhnj dnullslam yang realistis,
dinamis, dan positif. Tidak seperti yang dikatakan
oleh orangorang yang minder dan teperdaya,
meskipun mereka itu iktrlas, baik, dan berharap
termasuk golongan "kaum muslimin". Akan tetapi,
pikiran dan hatinya diliputi kabut sehingga tidak
dapatmemahami dan menggambarkan dinul Islam
ini dengan benar.

Segala puji kepunyaan Allatryang telatr memberi
kitapetunjuk ini. Ifitatidak akan mendapatpetuniuk
seandainya Allah tidak memberi kita petunjuk.

Selesailah juz sembilan, dan akan disusul juz
sepuluh yang dimulai dengan frman Allah,

tS;lt;,;4;i''tu;tu*ti6rf,;r,
"Ketnhuilnlt, s esunguhny a apa s aj a yang dnp at lamu

perolzh sebagai rampasan pnang malrn sesungguhnya

sepnlima untuk All.ah, Rnsul.... " 1
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000nil Altrilfr
fiANAfl OI-ATIFOAI

E)friit'-+;
Dengan menyebut nanna Allah Yang Maha
Penga-sih lagi Maha Penyayang

Pendahulua^n
Juz ni terdiri dari sisa surah al-Anfaal-yang

bagian-bagian awalnya tercantum dalam juz sem-
bilan-dan sebagian besar surah at:Taubah. Per-
tama-tama akan kami lanjutkan pembahasan ten-
tang kelanjutan surah al-Anfaal. Sedangkan, surah
at:Taubah akan kami perkenalkan pada tempatnya
nanti dalam juzin, insyaAllatr.

Telah kami kemukakan progranrprogram pokok
surah ini pada bagian akhir juz sembilan. Kelanjutan
surah al-Anfaal ini masih melanjutkan program
pokok tersebut. Hanya saja yang tampak dalam
konteks surah ini adalah bahwa ia merupakan
bagian akhir, yang konteks dan urutan temanya
menyerupaibagran atau segmenpertama. Di sam-
ping itu, tidak terdapat pengulangan karena tema-

. temanya adalah baru. Akan tetapi, tata urutan tema-
tema ini di dalam konteksnya hampir menjadikan
segmen terakhir ini merupakan sebuah putaran,
dan segmen yang pertama merupakan putaran
tersendiri. Di antara keduanya terdapat keserasian
yang menakjubkan.

Segmen pertama membicarakan harta ram-
pasan perang dam perselisihan mereka tentang
harta rampasan ini. I alu, Al-Qur'an mengembali-
kannya kepada Allah dan Rasul. Kemudian me-
nyeru mereka untuk bertakrva. Juga menjelaskan
kepada mereka hakikat iman, agar mereka men-
curahkan perhatian terhadapnya. Setelah itu di-

ungkapkan kepada mereka tentang rencanaAllah
dan takdir-Nya dalam peristiwaperangyang mereka
perselisihkan persoalan harta rampasannya. Yakni,
dengan menghadirkan salah satu sisi dari berbagai
kondisi dan pemandangan dalam peperangan itu.
Dengan demikian, terungkap bahwa semua itu
adalah rencana Allah. Juga terungkap batrwa per-
tolongan itu dariAllah, dan peperangan itu sendiri
adalah untuk merealisasikan kehendak Allatr. Pada
semua ifu mereka hanya sebagai alat semata.

Kemudian Allatr memanggil mereka dari balik
hakikatyang diungkapkan kepada mereka ini, agar
bersikap mantap ketika menghadapi peperangan
yang sedang berkecamuk Juga agar merasatenang
terhadap pertolongan Allah, dan percaya bahwa
Allah akan menghinakan dan menghukum musuh-
musuh mereka sesuai dengan dosa-dosanya Se-
lar{utny4 mereka dilarang berkhianat kepada Allah
dan Rasul. Juga supaya berhati-hati terhadap fitrrah
harta dan anak-anak

Setelah itu diperintahkan-Nya Rasul agar me
nakut-nakuti dan memperingatkan orang{rang
kafir akan akibatyang bakal mereka terima Juga
agar menerima ajakan damai merekakalau mereka
mengajukan perdamaian-dan menyerahkan apa
yang tersembunyi dalam hati mereka kepada Allah.
Diperintahkan-Nya kaum muslimin supaya meme
rangi orangorang kafir ihr jika mereka berpaling.
Sehingga tidak ada fitnah dan agama secara total
hanyauntukAllah.

Demikian pula perjalanan segmen kedua. Seg-
men ini dimulai dengan menjelaskan hukumAllah
tentang harta rampasan perang, setelah dikem-
balikannya kepada Allatr dan Rasul-Nya. Kemudian
diserunya mereka untuk beriman kepada Allah dan
kitab yang diturunkan-Nya kepada hamba-Nya
pada hari Furqaa4 pada hari bertemunya dua
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pasukan. Lalu, diungkapkan kepada mereka ten-
tang pengaturan Allah dan takdir-Nya terhadap
peperangan yang menghasilkan harta rampasan
ini.

Didatangkannya sisi lain dari peristiwa-peristiwa

dan pemandangan-pemandangan dalam peperang-

an ini. Dengan demikian, tersingkaplatr pengaturan
Allah dan rencana-Nya pada semua itu, sebagai-
mana tampak pula bahwa mereka hanya semata-

mata alat dan perangkat pelaksanaan takdir Allah.
Kemudian, dari bdik hakikat peperangan yang
diungkapkan kepada mereka ini, diserulah mereka
supaya mantap hatinya ketika berhadapan dengan
musuh. Juga supaya selalu ingatkepadaAllah, taat
kepada-Nya, dan taat kepada Rasul-Nya.

Selain itu, dilaranglah mereka dari melakukan
pertengkaran dan perselisihan yang dapat menye
babkan'kekuatan mereka lemah dan lumpuh.
Diserunya mereka unhrk bersabar, tidak sombong,
dan tidak bersikap riya dalam jihad dan perjuangan.
Diingatkan juga kepada mereka mengenai akibat
buruk yang menimpa orangorang kafir yang keluar
dari rumahnya dengan sombong, riya, dan meng-
halang-halangi manusia dari agama Allah, yang
teperdaya oleh tipu daya setan. Ialu, diserunya
mereka untuk bertawakal kepada Allah saja, Yang
Mahakuat dan Mahakuasa untuk memberikan
pertolongan dan kemenangan, dan Mahabijaksana
di dalam semua ketentuan dan pengaturan-Nya.
Setelah itu ditunjukkan kepada mereka bagaimana
sunnah Allah di dalam menjatuhkan hukuman
kepada orang-orang kafir yang mendustakan itu
disebabkan dosadosa mereka.

Pada segmen pertama disebutkan malaikat yang
memberikan kemantapan dan keteguhan kepada
hati orangorang mukmin, dan memukul tengkuk
orang{rang kafr dengan tangan mereka. Maka,
pada segmen kedua ini juga disebutkan bahwa para
malaikat mematikan orang{rang kafir dengan me
mukul muka dan punggung mereka. Pada segmen
pertama dikatakan mengenai or4ng-orang kafir
bahwa mereka adalah makhluk yang paling jatrat.

Maka, sifat ini juga disebutkan ulang dalam konteks
pembicaraan tentang tindakan mereka yang suka
mengingkari janji.

Kemudian dikemukakan pula apa yang dipe-
rintahkan Allah kepada Rasul-Nya, tentang hukum-
hukum pergaulan terhadap mereka pada waktu
perang dan damai. Yaifu, hukum-hukum yang men-
jelaskan hubungan antara pasukan Islam dan
pasukan musuh yang berperang dengan mereka

dan yang mengajukan perdamaian. Sebagian hukum
berupa hukum-hukum final, dan sebagian lagi
berupa hukum-hukum yang disempurnakan nanti
di dalam surah at:Taubah.

Sampai di sini, putaran kedua surah ini hampir
sama dengan putaran pertama jika dilihat dari
karakteristik tem?temanya dan tata urutannya
dalam konteks surah. Yakni, dengan sedikit perin-
cian mengenai hukum-hukum muamalah antara
pasukan Islam dengan pasukan-pasukan lain.

Kemudian, pada akhir surah ditambatrkan bebe
rapa tema dan hukum lain yang berkaitan, untuk
melengkapinya.

Allah mengingatkan Rasul-Nya saw. dan oftmg-
orangyang beriman bersamany4 terhadap nikmaG
Nya kepada mereka dengan menjinakkan hati
mereka safu sama lain. Padahal, hati mereka sangat
keras seandainya bukan kerena iradatr, rahmat, dan
karuniaAllah.

Ditenangkan-Nya hati mereka dengan peme-
liharaan dan perlindungan-Nya. Oleh karena itu,
diperintahkan-Nya RaSulullah supaya menganjur-
kan mereka unhrk berperang. Juga diberitahukan
kepada mereka bahwa dengan keimanan mereka
seandainya mereka bersabal mal<a mereka mampu
menghadapi orang-orang kafir yang jumlahnya
sepuluh kali lipat. Pasalnya, orang{rang kafir itu
tidak mengerti dan tidak beriman. Diberitahukan
bahwa mereka, meski dalam kondisi paling lemah
sekalipun, tetap mampu menghadapi orang{rang
kafir kalau mereka' bersabar. I(arena, Allah bersama
orang{rangyang sabar.

Kemudian Allah mencela mereka karena mereka
menerima tebusan dari tawanan. Padahal, mereka
belum dapat melumpuhkan musuhnya di muka
bumi, dan belum bisa mematahkan segala kekuatan
musuh. IGrena kekuasaan dan kedaulatan mereka
belum mantap. Dengan demikian, ditetapkanlah
manhaj harakah Islamiah dalam beberapa tahap
yang berbeda dan kondisi yang bermacanlmaqtm.
Hal ini sekaligus menunjukkan fleksibelitas manhaj
ini dan realisasinya dalam menghadapi kenyataan
di dalam tahapan-tahapan yang berbeda-beda.

Dengan begihr, Allah juga menjelaskan kepada
mereka bagaimana cara mereka menyikapi para
tawanan yang ada di tangan mereka, dan bagai-
mana mereka menjadikan para tawanan menyukai
iman. Juga bagaimana mereka menampakkan iman
itu terkesan indah di dalam hati para tawanan itu.
Kemudian Allah menghinakan para tawanan itu
yang hendak melakukan pengkhianatan pada kali
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lain. Allah memutuskan harapan mereka untuk
mendapatkan manfaat dari pengkhianatan itu.
Maka, Allahlah yang telah menghinakan mereka
pada kali pertama ketika mereka berkhianat ke-
pada-Nya dengan melakukan kekufuran. Dia juga
akan menghinakan mereka lagi pada kali lain ketika
mereka berkhianat kepada Rasulullah saw..

Akhirnya, datanglah hukum-hukum yang meng-
afur hubungan antara sesama umat Islam, Juga
hubungan-hubungannya dengan kelompok-kelom-
pok lain yang masuk Islam, tetapi belum bergabung
dengan pemerintahan Islam. Kemudian mengatur
hubungan-hubungannya dengan orangorang kafir
dalam berbagai kondisinya, juga dipaparkan prin-
sipprinsip umum. Dari hukum-hukum ini tampak-
lah karakteristik hubungan sosial Islam dan karak-
teristik manhaj Islam secara keseluruhan. Tampak
dengarl jelas bahwa "gerakan bersama" merupakan
kaidah keberadaan Islam, yang menjadi sumber
hukum-hukumnya dalam pergaulan internal dan
eksternal. Tampak pula bahwa tidak mungkin di.
pisahkan akidah dan syariat dalam Islam ini dari
gerakan dan aktivitas masyarakat Islam.

Kami anggap cukup pendahuluanyang singkat
ini. Selanjutnya kita hadapi nash-nash Al-Qur'an
secara rinci.

;'i:i$3fi 16afiIffi\'*24.#e
146f;(6Ji4L4.gi|ii€j
t6;g'{i69';i\t;bi6ry
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'TGtahuilah, sesungguhnya apa sajayang dapat
kamu peroleh sebagai rarnp:Nan perang, maka
sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul,
kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang
miskin, dan ibnus sabil, jika kamu beriman
kepada Allah dan kepada apa yang Kami
turunkan kepada hamba Kami (Muhammad)
di hari Furqaan, yaitu di hari bertemunya dua
pasukan. Allah Mahakuasa atas segala sesuatr.
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(41) (Yaitu di hari) ketika kamu berada di ping-
gir lembah yang dekat dan mereka berada di
pinggir lembah yang iauh sedang kafilah ihr
berada di bawah kamu. Sekiranya kamu meng-
adakan persehrjuan (untuk menenhrkan hari
pertempuran), pastilah kamu tidak sependapat
dalam menentukan hari pertempuran itu.
Akan tetapi, (Allah mempertemukan dua
pasuka.n itt) aga" Dia melakukan suahr umsan
yangmesti ditaksana*an' yaihr agar orangyang
binasa iar binasarrya dengan ketera"ngan yang
nyata dan agar orang yang hidup iur hidupnya
dengan ketera^ngan yang nyata (p"la). Sesung-
guhnya Allah Maha Mendengar lagi Mafra
Mengetahui, (42) (yaitu) ketika Allah menann-

pakkan mereka kepadamu di dalam mimpimu
(U"tj"+Ifr) sedikit Sekiranya Allah memper-
hhalkin mereka kepada kamu (berjumlah)
b*y"h tentrr saja kamu menjadi genta^r dan
tenhr saja kamu akan berbantah-bantahan
dalam urusan itr. Akan tetapi Allah telah me-
nyelamatkan kamu. Sezunguhnya Afhh Ivlaha
Mengetahui segala isi hati. (a3) Dan ketika
Allah menampakkan mereka kepada kamu
sekalian, ketika kamu berjumpa dengam mereka
berjumlah sedikit pada penglihatan matamuo
dan kamu ditampakkan-Nya berjumlatr sedikit
pada penglihatan mata mereka, karena Allah
hendak melakukan suahr urusam ya"ng mesti
dilaksanaka^n. Hanya kepada Altahlah dikem-
balikan segala urusan. (44) IIai orang-orang
yang beriman, apabila kamu memerangi
pasukan (muzuh)' maka berteguh hafilah kamu
dan sebutlah (nama) Atlah sebanyak-banyak-
nya agax kamu berunhrng. (45) Taatlah kepada
Allah dan Rasul-Nya. Janganlah kamu ber-
bantah-bantahanr ymg menyebabkan kamu
menjadi gentar dan hila^ng kekuatanmu, dan

.bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta
orang-orang yang sabar. (n0)Janganlah kamu
menjadi seperti orang-orang yang keluar dari
kampungnya denga^n rasa a^ngkuh da^n dengan
makzud riya kepada manusia serta menghalat gt
(orang) dari jalan Allah. Dan (ilmu) Allah me-
liputi apa yang mereka kerjakan. (a7) Dan
ketika setan menjadikan mereka memandang
baik pekerjaan mereka dan mengatakan,

'Tidak ada seorang manusia Pun yang dapat
menang terhadap kamu pada hari ini, dan
sesungguhnya saya ini adalah pelindungmu.'
I\daka, tatkala kedua pasukan ihr telah dapat

saling melihat (berhadapan)' setan ihr balik
ke belakang seraya berkata' 'Sesungguhnya
saya berlepas diri da^ripada kamu. Saya dapat
melihat apa yang kamu sekalia.n tidah dapat
melihal Sesungguhnya saya takut kepada
AllaIL' Allah sangatkeras siksa-Nya- (n8) (hgat-
lah), ketika ora"Bg-orang munafik da^n orang-
orang yang ada penyakit di dalam hatinya ber
kata,'Mereka itu (orang-orang mukmin) di6pu
oleh agamanya.' (Allah berfirman)r 'Barang-
siapa yangtawakal kepadaAlah' maka sesung-

gutrnya Allah Mahaperkasa lagi lvlahabijak-
sara-' (49) Iblau kamu melihat ketika para
malaikat mencabutjiwa orang-orang yang kafir
seraya memukul muka dan belakang mereka
(dan berkata), 'Rasakanlah olehmu siksa
neraka yang membakarr' (tennrlatr kamu afta.n

mer.Na ngeri). (50) Demikian itu disebabkan
oleh perbuatan tanganmu sendiri. Sesung-
guhnya Allah sekali-kali tidak menganiaya
hamba-Nya- (5t) (Keadaan mereka) serupa de-
ngan keadaan Fir'aun dan pengikut-peng-
ikubrya serta orang-orang yang sebelunrnya.
Mereka mengingkari ayat-ayat Allah, maka
Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-
dosanya- Sesungguhnya Allah Mahakuat lagi
amat keras siksaan-Nya- (52) Yang demikian
(sitsaan) itr adalah karena sesunguhnya Allah
sekali-kali tidak akan mengubah sesuatu
nikmat ya.ng telah dianugerahkan-Nya kepada
sesuahr kaurn,liingga kaum ihr mengubah apa
yang ada pada diri mereka sendiri. Sesung-
guhnya Allah Maha Mendengar lagi Matra
Mengetahui. (53) (Keadaan mereka) seruPa
dengan keadaan Fir'aun dan pengikut-
pengikutrya serta orang-orurng yang sebelum-
nya. Mereka mendustakan ayat-ayat Tirhannya.
I\daka, Kami membinasakan mereka disebab-
kan dosa-dosanya dan Kami tenggelamkan
Fir'aun dan pengikut-pengikutrya- Semuanya
adalah orang-orang ya.ng zalim.' (54)

Pengantar
Konteks menghubungkan bagian-bagian awal

pelajaran ini dengan bagian-bagian akhir pelajaran
yang lalu padajuz sembilan. Ia melanjutkan bahasan

tentang hukum-hukum perang yang pembicaraan-

nya dimulai dengan firmanAllah,

"Katalmnlah l"podo nrang-orang lartg kafr itu,Jila
mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah
akan mmgampuni mnekn tentang dosa-dosa mnelm
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yang sudah lalu Jilw mnelw lembal;i lagi, saunguhnya
alan bnlalcn (lcepada maekn) nmah (Allnh tcrhadap)
oratg-oratg dahulu.' Pnangilalt mtrelffi sapaya j angan

adafitnah dan supay agama itu semata-mnta untuk
Alkrh.Jika mnelu bqfunti (dnri lulafiran) mnla se-

sunguhnya Allnh Malu Melihat apa yang mneka
bj fu". Dan j ila mnelw b npaling malu Istnhuihh
bahwa Alhh Pelindungmu. Dia adalnh sebaik-baik
Pelindurrydnnsebaik-baikPernlong."(al-AnfaalzS&
40)

Kemudian diiringi dengan pembiaraan tentang
hukum-hukum harta rampasan yang diperoleh
setelatr mendapat kemenangan dalam perang itu.
Di antara tujuan dan sasaran perang itu adalah
'lupay jangan ada ftnah dan supaya agama itu

s ematn-mntn untuk AIInh".
Tuju:m jihad dibatasi dengan nash yang jelas ini,

dan d[ielaskan bahwa begitulah jihad di jalan Allah.
Dengan sasaran untuk dapat melakukan dakwah
kepada Allah, agama-Nya, dan manhalNya bagi
kehidupan. Masalah kepemilikan harta rampasan
peftmg yang ditentukan kemudian setelah usainya
perang, telah tersebar di kalangan mereka, maka
dikembalikanlah masalah itu kepada Allah dan
Rasul-Nya. Dibersihkanlah para mujahid dari semua
itu agar niatnya dan pergerakannya tulus karena
Allatr semata-mata.

Di samping semua itr, maka manhaj Qur'ani dan
Rabbani menghadapi realitas dengan hukum-
hukum yang mengaturnya Maka di sana ada harta
rampasan dan ada orang{rang yang melakukan
perang. Orangorang yang melalcukan perang ifulatl
para mujahid yang berjuang di jalan Allah dengan
harta dan dirinya Mereka merelakan dirinya untuk
berjihad. Mereka membekali dirinya dengan ang-
garan pribadi. Mereka mendanai orangorang yang
tidak memiliki biaya.

Kemudian mereka mendapatkan harta rampas
an perang. Mereka mendapatkan rampasan perang
setelah mereka bersabar dan tahah menghadapi
berbagai bencana dalam peperangan. Allah telatr
membersihkan jiwa dan hati mereka dari keinginan
terhadap harta rampasan itu. I(arena itulah, ke
pemilikannya secara total dikembalikan kepada
Allah dan Rasul-Nya. Setelah diatur, tidak dianggap
sebagai suahr kejelekan mereka diberi bagian dari
harta rampasan itu yang mereka rasakan sebagai
pemberian dari Allah dan Rasul. Yakni, untuk dapat
dipergunakan buat memenuhi kebutuhan riil
mereka Juga unhrk menyenangkan perasaan mereka,

tanpa menimbulkan rasa permusuhan dan per-
selisihan. Hal ini setelah ada ketetapan pasti yang
disebutkan di awal surah ini.

Itulah manhaj Allah di dalam mengajari tabiat
manusia dan memperlalcukannya dengan manhaj
yang seimbang dan sempurna. Manhaj yang me
menuhi kebutuhan-kebutuhan riil dan menyenang-
kan perasaan. Pada waktu yang sama dijaga agar
jangan sampai terjadi kerusakanhati dan kerusak-
an masyarakat gara-gara harta rampasan itu.

Pembagian llatta Rampasan Perang

;f16i1 i+&, 6' o, {:4tSrfrtr, q
at!o?\-itj*{'At163 jb6Jle;"
t6jli;q:t{F]rj517.,5\P(AK
tri,6JLW,la;x:s;x|i

"Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dnpat lamu
pnoleh sebagai rarnpasan pnatlg, maka saunguhnya
seperlima untuk AIInh, Rnsul, kerabat Rasul, aruk-
arwkyatirn, nrang-orangmiskin, dnn ihnus sabil, jilu
kamu buiman lepada Allah dan lcepadn apa yang
Kami turunlun lupadn lumba lhrni Qrlulammad) di
lmi Furqanq yaitu di lwri bntenunya dua pasuknn.
Allnh Malakuasa atas segaln sesuatu. " (al-Anfaal:
41)

Terdapat banyak perbedaan dalam berbagai
riwayat dan pendapat fikih mengenai masalatr ini.
Putama, xputar maksud al-glunanim/alghaniinah
dan al-anfaa{, apakah kedua istila}r ini sama artinya
ataukah merupakan dua hal yang berbeda? Ifudua,
seputar masalah khumus (seperlima harta ram-
pasan), setelah empat perlimanya diberikan Allah
kepada para peserta perang, bagaimana cara mem-
bagi yang seperlima itl.t? Iktiga, seputar masalah
seperlima dari l*rumus yang untuk Allah, apakatr
ia termasuk seperlima yang untuk Rasulullatr juga
ataukatr tersendiri?

Kemudian, kzempat seputar seperlima dari khu-
mus yang untuk Rasul, apakah hal ifu khusus unhrk
Rasul ataukah berlanjut untuk setiap imam sesudah
beliau? Iklima, seperlima dari khumus yang untuk
kerabat Rasul, apakah ia tetap diperuntukkan buat
kerabat Rasulullah dari bani Hasyim dan bani Abdul
Muthalib, sebagaimana yang berlaku pada zaman
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Rasulullah, ataukah diserahkan kepada imam unhrk
mengahrrnlra? I{eerum apal<ahseperlimaseperlima
dari khumus itu dibagi secara terbatas seperti ihr
saja, ataukah pengaturannya diserahkan kepada
Rasulullah dan khalifah-l'*ralifah (pengganti-peng-
ganti) beliau sepeninggal beliau? Juga berbagai
pendapat yang lain lagi.

IGmi, sesuai dengan metode a<h-Zhilnlini, tidak
turut campur dalam persoalan-p ersoalan fiqhiy ah
yang sebaiknya dicari di dalam pembahasan-pem-

bahasan khusus. Kami hanya membicarakannya
secara umum. Dan secara khusus, masalah harta
rampasan secara keseluruhan kini tidak lagi men-
jadi reditas Islami. Ifita sekarang tidak sedang rn€ng:
hadapi persoalan riil. Kita tidak memiliki daulah
islamiah, imamah islamiah, dan umat Islam yang
berjihad di jalan Allah. Kemudian mendapatkan hartra

rampasan perang yang perlu diatur seperti dulu.
Zaman terus berputar seperti keadaannya ketika

agama ini datang kepada manusia untuk kali per-

tama. Manusia kembali kepada kejahiliahannya
semula, mempersekufukan Allah dengan tuhan-
tuhan lain yang dianggapnya mengatur kehidupan
mereka dengan aturan-ahrran humanioranya. Agama
ini mengulang tahapannya kembali, menyeru ma-

nusia untuk memeluknya kembali dengan bersaksi
bahwa tidak ada Ilah selain Allah dan bahwa Nabi
Muhammad adalah uhrsan Allah. Juga untuk me
ngesakan Allah swt. dengan uluhiyyah, ha"akimiyah
'kedaulatan', dan kekuasaan; dan menerima semua
itu hanya dari Rasulullah saja.

Islam menyeru mereka untuk bersatu padu di
bawah kepemimpinannya yang bekerja untuk
mengaktifl<an kembali agama ini di dalam ke
hidupan manusia. Juga mengarahkan kesetiaan
kepada persahran dan kepemimpinan Islam ini.
Yakni, dengan melepas dan mencabut kesetiaan
dari seluruh perkumpulan jahiliah dan kepemim-
pinannya.

Inilah persoalan kehidupan riil yang dihadapi
agama Islam sekarang. Tidak ada persoalan lain
yang mendasar di sana. Tidak ada persoalan harta
rampasan, karena tidak ada persoalan jihad. Bah-
kan, tidak ada persoalan kesafuan sistem, baik
dalam hubungan internal maupun eksternal. Hal ihl
disebabkan tidak adanya masyarakat Islam yang
berdiri sendiri secara eksklusif. Masyarakat yang
memerlukan hukum-hukum yang mengatur hu-
bungan internal di antara sesama mereka, dan
hubungan eksternal antara mereka dengan masya-
rakat lain.

Manhd Islam adalatr manhaj yang realistis, ddak
sibuk mengurusi persoalan-persoalan yang tidak
praktis dan realistis. Oleh karena itu, ia tidak sibuk
dengan hukum-hukum persoalan yang tidak ada
eksistensinya dan tidak realistis. Islam merupakan
manhaj mng sangat serius dan realistis, tidak sibuk
dengan hukum-hukum yang utopis (khayalan).
Tidak demikian manhaj Islam.

Pasalnya, manhaj yang tidak reatstis adalah
manhaj kaum pengangguran yang menggunakan
waktu-wakfu kosongnya unfuk membahas teori.
teori dan hukum-hukum fikih yang tidak ada eksis
tensinya dalam realitas. Mereka tidak mau mem-
pergunakan tenaganya unfu k membangun masya-

rakat Islam sesuai dengan manhaj pergerakan riil
agama ini sendiri. Juga tidak mau menyeru manusia
untuk kembali kepada persaksian bahwa tidnk ada

ilah s elnin Allah dnn bahw a Nabi Mulnmmad adnlnh
utusan Allah dengan kesadaran baru seperti orang
yang baru masuk Islam. Yakni, suahr pergerakan di
bawah kepemimpinan Islam dengan kesetiaan
khusus kepada Islam dan dengan eksistensi ter-
sendiri yang lepas dari masyarakat jattiliah.

Kemudian Allah memutuskan perkara antara
mereka dan kaumnya dengan benar. Setelah itu-
hanya setelah itu saja-mereka memerlukan hukunts
hukum yang mengafur hubungan internal antara
sesama mereka, dan mengatur hubungan antara
mereka dengan kelompok lain. Pada waktu itu-dan
hanya pada waktu.itu-para mujtahid perlu melaku-
kan ijtihad untuk mengistimbat hukum-hukum
untuk menghadapi realitas yang ada, baik dalam
urusan internal maupun eksternal. Padawakhr ifu,
hanya pada waktu itu, ijtihad memiliki nilai dan
urgensiyang dilakukan secara serius dan realistis.

Karena melihat keseriusan manhaj Islarn yang
hidup, realistis, dan aktif serta terus bergerak ini,
maka di sini kami tidak memasuki dan mencampuri
pembahasan fqhu ah secara mendetail mengenai
persoalan rampasan perang ini. Sehingga, tiba
waktunya kalau Allatr menghendaki dan telatr eksis
masyarakat Islam serta melakukan jihad, yang
dengan itu diperoleh harta rampasan yang me-
merlukan pengaturan hukum. Di dalam tafst a<h-

Zhilalini kami merasa cukup mengikuti prinsip
iman di dalam konteks sejarah pergerakan, dan
mengikuti manhaj tarbiah Al-Qur'an. Inilah unsur
inti, yang tidak pernah terpengaruh oleh perubah-

anzaman,yang dikandung dalam kitab suci yang
mulia ini. Persoalan-persoalan lain mengikutinya
dan bertumpu padanya.
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"Ketahuilnh, sesungguhnya apa saja yang dnpat lurnu
pnoleh wbagai rarnpasan perary makn sesun&guhnya

sepnlima untuk Allnh, Rnsul, kerabat Rasul, anak-
anak yatim, orang-nratg miskin, dan ibnus sabil.... "

Sesungguhnya hukum umumyang terkandung di
dalam nash Al-Qur'an adalah mengembalikan empat
per lima harta rampasan kepada para peserta perang.

Ialu, membagikan seperlimanya sebagaimana yang

dilakukan Rasulullah dan imam-imam kaum mus
limin yang menegakkan syariat Allah dan berjihad
di jalannya sepeninggal beliau untuk 'Allah dan
Rnul-Nya, lcerabat Rnsul, anak-anak yatirn, orang-

orangmiskin, dnn ibnus sabfl". Hal ini sesuai dengan
kebutuhan riil ketika terdapat harta rampasan iht,
dan ketentuan ini sudah mencukupi.

Adapun pengarahan abadi sesudah itu, adalah
apa yang dikandung pada bagian teralfiir ayat itu,

lila lamu bniman kzpada Allnh dm lepann aPa y artg

Kami turunlan lupada lwmba Kami (Mulmmrnad) di
h.ari Furqaan, yaitu di lnri bntemunya dua pasulwn.
Allnh Mahnkuasa atas segala sesuata. " (al-Anfaal:
4t)

Sesungguhnya iman memiliki tanda-tanda yang
menunjul<kan hal itu. Allah mengaitkan pengakuan

ahli Badar (peserta Perang Badar) bahwa mereka
beriman kepada Allah dan kepada apa yang di.
turunkan-Nya kepada hamba-Nya pada hari Furqa-
aa hari bertemunya dua pasukan. Allah meng-
hubungkan pengakuan ahli Badar ini dengan iman,
yang terwujud dalam penerimaan mereka terhadap
apa yang disyariatkan Allah kepada mereka dalam
urusan harta rampasan pada permulaan ayat.
Maka, Allah menjadikan hal ini sebagai syarat
untuk menilai mereka telah beriman kepadaAllah
dan Al-Clur'an yang diturunkan-Nya kepada hamba-
Nya. Hal ini sebagaimana Dia menjadikannya se
bagai konsekuensi pernyataan iman mereka, yang
harus terealisir sebagai bukti kebenaran pernyata-
annya itu.

Demikianlah kita dapati bukti petunjuk iman di
dalam AlQur'an begitu jelas dan pasti, tidak men-
cair, dan tidak larut. Juga tidak ditakwil-takwilkan
untuk memperpanjang pembahasan fiqhiyah se-
sudah itu, dengan adanya kelompok-kelompok,
mazhab-mazhab, dan takwil-takwil. Masyarakat
sudah masuk ke dalam kancah perdebatan dan
penggunaan logika pemikiran. Mereka juga saling
melontarkan berbagai macam tuduhan dan me-
nyanggah tuduhan-tuduhan yang dilontarkan ke-
padanya, disebabkan perbedaan kelompok mazhab

dan aliran politik Mereka saling mencelapihaklain
sebagai kafir, dan menyangkal celaan pihak lain
kepadanya. Padahal, celaan dan sanggahan ihr sama-

sama tidak memiliki dasar yang jelas di dalam
agama ini. Celaan dan sanggahan itu hanya semata-

mata didasarkan pada hrjuan, hawa nafsu, dan tipu
daya masing-maging golongan yang bersaing dan
bertikai.

Pdda waktu itu, orang yang menuduh kafir ter-
hadap golongan yang berbeda pendapat dengannya
hanyalah dalam masalah-masalah cabang (kecil)
saja. Sedangkan, golongan yang dituduhnya pun
bersikukuh mempertahankan pendapabrya dengan
menyanggah dan mengkonter tuduhan-tuduhan
itu. Perbuatan ini merupakan tindakan berlebihan
yang dipicu oleh sejaratr masalalu. Adapun agama
Allah, maka ia begitu jelas dan pasti, tidak mudah
luntur dan larut, serta tidak ada sikap berlebih-
lebihan, "fman itu bulun ilusi, tetapi imnn adnlah
keyakinan yang mantap di dalnm hnti dan dibuktilan
de'ngan am.al p nb uatan. "

Untuk menegaliJ<an iman itu, yang bersangkut-
an harus menerima syariatAllah dan mengaplikasi'
kannya di dalam kehidupan nyata- Sedangkan, kafir
adalatr menolak apa yang disyariatkan Allah, meng-
hukum dengan selain dari apa yang diturunkan
Allah, dan berhukum kepada selain syariatAllah,
baik dalam persoalan kecil maupun besar. Hukum-
hukumAllah adalah tegas, pasti,lapang, dan jelas.

Apa yang bertentangan dengannya adalah hasil
ciptaan manusia akibat dari perselisihan dan per-
sengketaan serta pentalnvilan-pentalnvilannya.

Inilah contoh dari ketetapan yang jelas, tegas,
dan pasti, yang tercantum di dalam firman Allah,

"Ketahuihh, sesunguhnya apa saja yang dnpat lamu
pnobh sebagai rampasan perang malw sesunguhnya
seperlim.a untuk Alhh, Ra,sul, lerabat Rasul, aruk-
arwkyatim, urattg-orangniskin, dnn ihnus sabil jilw
kamu beriman fupada Allnh dan lupada apa yang
Kami turunlwn lupada lwmba lfumi (Muhanmad) di
hari Furqaan, yaitu di lwri bntcmunya dua pasulan.
Allah Malakuasa atas segala sesuatu. " (al-Anfaal:
4t)

Demikian pula semua ketetapan yang jelas, pasti,

dan tegas, yang melukiskan hakikat iman dan batas
batasnya di dalam kitab Allah.

Allah telah mencabutkepemilikan harta rampas
an dari orang-orang yang menglmpulkannya di
dalam peperangan, dan mengembalikannya kepada
Allah dan Rasul (pada awal surah al-Anfaal). Tujuan-
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nya supaya semua urusn diseratrkan dengan tulus
kepada Allah dan Rasul; supaya para mujahid bersih
hatinya dari semua pengaruh keduniaan; dan su-

paya mereka menyerahkan semua urusan mereka-
-sejak pertiima hingga yang terakhir-kepada Allah
Tuhan mereka, dan kepada Rasul panglima mereka.

Juga supaya mereka terjun ke gelanggang pepe-

rangan hanya semata-mata karena Allah, di jalan

Allah, dan di bawah panji-panjiAllah, karena semata-

mata menaati Allah.
Mereka berhukum kepadaAllah dalam urusan

jiwa mereka, dalam urusan harta mereka, dan se
mua urusan mereka, tanpa komentar apa pun dan
tanpa menentangnya. Maka, inilah iman. Hal ini
sebagaimana telah difirmankan Allah kepada mereka
pada permulaan surah al-Anfaal. Yakni, ketika Dia
mencabut dari mereka hak kepemilikan harta
rampasan perang, dan mengembalikannya kepada
Allah dan Rasul-Nya,

"Mereka menanyakan kepadamu tentang (pem-

bagran) harta rarmpasan perang. I(atakanlah,

'Harta rampasan perang itu kepurryaan Allah dan
Rosul, sebab itu bntakwalnh kepada Allnh dnn per'
baikilnh perhubungan di antara sesamamu. Taatlnh

lepadn Alkh dan Rnsul-Nyajika lumu adnlnh orang-

orang y ang bniman."' (al-Anfaal: 1)

Sehingga, apabila mereka telah tunduk kepada
perintah Allah dan ridha kepada hukum-Nya, ber-
arti telah mantap keimanan di dalam hati mereka.
Maka, dikembalikanlah empat perlima harta ram-
pasan perang itu. Tinggal seperlimanya saja untuk
Allah dan Rasul, yang didistribusikan oleh Rasu-
lullah, dinaflratrkan kepada orangorang yang beliau
tanggung di dalam masyarakat Islam, dari kalangan
sanak kerabat, anak-anak yatim, orangorang mis
kin, dan ibnus sabil. Dikembalikan kepada mereka
yang empat per lima ifu, sedang jiwa mereka telah
mantap bahwa pada dasarnya mereka tidak berhak
memilikinya hanya karena perang dan menang.
Pasalnya, mereka berperang hanya semata-mata
karena Allah dan mendapat kemdnangan itu pun
untuk agamaAllah.

Mereka berhak mendapatkannya karena semata-
mata pemberian Allah kepada mereka. Hal ini se
bagaimana Allah pula yang memberi kemenangan
kepada mereka, yang mengahlr urusan perang itu
dan semua urusan mereka. Demikian pula, mereka
kembali diperingatkan bahwa ketundukan kepada
perintah ini merupakan indikasi iman, syaratiman,
dan konsekuensi iman.

"Kenhuilnh sesunguhny a apa saja yang dapat lamu
pnolzh sebagai rampasan pnang malea saungguhnya
seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rnsul, anak-
anakyatim, nrarg-arangmiskin dnn ibnus sabil, jikn
kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang
Kami turunlmn kzpadn ltamba Kami (Mulmmmad) di
lnri Furqaan, yaitadi hnri bntemunya dua pasulan.
Allnh Malmkuasa atas segala sesuatu."

Urgensi Ubudiah
Kemudian kitaperlu berhenti sejenak di depan

penyifatan Allah terhadap Rasul-Nya dengan fir-
man-Nya, Abdinaa'hamba Kami'.' Yakni, pada
konteks dikembalikannya kepada Muhammad saw.

seluruh urusan harta rampasan perang pada awal-
nya, dan urusan khumus yang tersisa pada akhir-
nya,

',Jilil.lwmu beriman kepadn Alkh dnn lupadn apa

yang Karni turunlwn lupadn hnmba Knmi (Muham-
mad) di lnri Furqann, yaitu di hari bntemunya dua
p asulwn'' " (d-Anfaaft al)

Sesungguhnya penyifatan ini mengesankan,
karena menghambakan diri kepada Allah itulah
hakikat iman. Pada waktu yang sama merupakan
posisi tertinggi manusia yang menyampaikannya
pada derajat dimuliakan oleh Allah. Ini adalah posisi
yang karenanya Nabi saw diberi mandat untuk
menyampaikan risalah dari Allah. Juga diserahi
tugas untuk mendistibusikan harta rampasan itu
sesuai dengan ketentuan Allah.

Dalam realitas kehidupan, posisi ini merupakan
posisi yang terhormat dan tertinggi yang dicapai
manusia.

Audiah (menghambakan diri) kepada Allah
merupakan pelindung bagi yang bersangkutan dari
menghambakan diri kepada hawa nafsu, pelindung
dari menghambakan diri kepada sesama hamba.
Tidaklah seseorang dapat mencapai derajat ter-
tinggi itu kecuali ketika dia membentengi diri dari
mengabdikan diri kepada hawa nafsunya dan dari
menghambakan diri kepada selain Allah.

Orangorang yang menyombongkan diri hingga
tidak menjadi hambaAllah saja, maka seketika itu
mereka terjerumus sebagai korban ubudiah-
ubudiah lain yang sangat rendah. Mereka menjadi
hamba bagi hawa nafsunya sendiri, syahwatnya,
keinginannya, dan kemauan-kemauannya. Maka,
ketika itu juga mereka kehilangan iradah yang me
ngendalikan mereka. Dengan itulah Allah meng-
istimewakan jenis makhlukyang bernama "manu-
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sia'' ini daripada makhluk-makhluk lainnya. Dengan
demikian, mereka meluncur ke tangga binatang
dan menjadi sejelekjelek maktrluh menjadi seperti
binatang ternak batrkan lebih sesat. Mereka men-
jadi makhluk yang paling rendah tingkatannya
setelah mereka dijadikan Allah di dalam bentuk
yang seindah-indahnya.

Orang-orang yang menyombongkan diri untuk
menjadi "hamba Allah" ini terjerumus ke dalam
penghambaan lain yang sangat buruk dan sangat
rendah. Mereka terjatuh ke dalam penghambaan

diri kepada sesama hamba yang seperti mereka.
Hamba yang mengendalikan kehidupan mereka
sesuai hawa nafsu dan pandangan mereka yang
kerdil. Yakni, pandangan yang dicampuri dengan
kecintaan kepada kedudukan dan keunggulan,
sebagaimana dicampuri dengan kebodohan, ke
kurangan, dan hawa nafsu.

Mereka terjerumus ke dalam pengabdian ke-
pada "ketetapan-ketetapan" yang katanya mereka
tidak berdaya menghadapinya, harus tunduk
kepadanya, dan tidak boleh membantahnya. Yaihr,
"ketetapan sejarah", "ketetapan ekonomi", dan
"ketetapan dinamika". Juga ketetapan-ketetapan
material lainnya yang menempelkan dahi manusia
ke tanah, sedang mereka tidak mampu meng-
angkatnya kembali. Mereka tidak dapat mem-
bantah dan menolak ketetapan-ketetapan yang
menekan, menghinakan, dan menakutkan ini, karena

mereka telah terjerumus ke dalam penghambaan
yanghinadinal

Perang Badar Sebagai llari Peinbeda
Selanjutnya, kita berhenti lagi sejenak di depan

penyifatan Allah terhadap hari Perang Badar
sebaguYaumal Furqaan'hari pembeda di dalam
firman-Nya

'..Jikn. Iamu berimnn kcpada Alkh dnn leepada apa

yang Kami turunlan kcpada Inmba Kami (Muhnm-

maQ di hnri Furqaan, yaitu di lmri batemunya dua

pasulan.,.." (al-Anfaal: 41)

Perang Badar-yang dimulai dan diaktriri dengan
perencanaan Allah, pengarahan-Nya, pimpinan-

Nya, dan bantuan-Nya-ad alah furqannYakni, pem-

beda antara yang hak dan yang batil, sebagaimana
dikatakan oleh para atrli tafsir. FurqaaniLt sendiri
memiliki maknayang jauh lebih lengkap, lebih luas,

lebih lembut, dan lebih dalam.
Ia adalah pembeda antara yang hak dan yang

batil. Akan tetapi, kebenaran itu adalah kebenaran
orisinil yang menjadi landasan tegaknya langit dan
bumi. Juga menjadi landasan tegaknya fibah segala

sesuatu dan semua makhluk hidup. Kebenaran
yang tercermin dalam keesaanAllatr dalam ubhiyyah
kekuasaan, mengafur, dan menentukan. Juga dalam
ubudiah seluruh semesta (angit dan bumi, benda-

benda, dan seluruh makhluk hidup) kepada ulahiy-
yahyang esa, kepada kekuasaan yang satu, kepada
pengafuran dan penenfuan yang tiada yang mem-
persoalkannya dan tiada yang bersekufu dengannya.

Hal itu dibedakan dengan kebatilan yang penuh
kepalsuan dan kebohongan, yang merata di muka
bumi pada wakhr ifu , dan menutup kebenaran yang

mendasar. Padawaktu ihr thaghut-thaghut bercokol
di muka bumi dan mengatur kehidupan hamba-
hamba Allah dengan sekehendak mereka. Juga
mengafurnya dengan hawa nafsu yang mengen-
dalikan urusan kehidupan dan makhluk hidup.

Mak4 inilah pembbda yang besar dan sempurna
pada hari Perang Badar. Pembeda yang membeda-
kan antara kebenaran yang besar dan kebatilan
yang melampaui batas. [alu, memberi garis batas

di antara keduanya sehingga tidak dapat ber-
crmpur.

Peristiwa Perang Badar merupakan pembeda

antara yang hak dan yang batil, dengan pehrnjuknya
yang komplit, luas, halus, dan dalam. Juga dengan
jangkauannya yang amat jauh dan rentang waktu-
nya yang amat panjang. Ia membedakan antara
kebenaran dan kebatilan di dalam lubuk hati yang

sangat dalam. Juga membedakan antara tauhid
yang murni dan mutlak beserta segala cabangpya
dalam hati dan perasaan-pada akhlak dan perilaku,
pada ibadah dan ubudiah-dengan kemusyrikan
dalam segala bentuknya yang meliputi ubudiah hati
kepada selain Allah. Yaitll, kepada sesama manusia,

hawa nafsu, tata nilai, peraturan, tradisi, dan ke
biasaan-kebiasaan.

Perang Badar merupakan pembeda antara ke
benaran dan kebatilan ini dalam kenyataan. Mem-
bedakan antara ubudiah kepada manusia dan hawa
nafsu, norrna dan tatanilai, perahrran dan undang-
undang, tradisi dan kebiasaan dengan sikap me-

ngembalikan semuzmya kepada Allah Yang Maha
Esa, yang tidak ada Tuhan selain Dia, tidak ada

I Untuk mengetatrui pembahasan lebih luas tentang masalah ini, silakan bacakttab Atathawuur waty'Tsabaat fi Hayntil-Baslaigahdan kitab

Jaahiliyyatul Qarnil'Isyriinkarya Muhammad Quthb, terbitan Darusy-Syuruq.
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Yang Mahakuasa selain Dia, tidak adayang men-

ciptakan hukum selain Dia, dan tidak ada yang ber-

hak membuat syariat selain Dia. Maka, kepala pun

menjadi tegak, tidak menunduk kepada selain
Allah. Kepala semua manusia menjadi sama rata,

tidak tunduk kecuali kepada kedaulatan Allatr dan

syariat-Nya- Merdekalatr sisi kemanusiaannyayang
selama ini diperbudak oleh thaghut.

Perang Badar merupakan pembeda antara dua

fase sejarah pergerakan Islam. Yakni, fase kesabar-

an, ketabatran, penghimpunan, dan penantian; dan

fase kekuatan, pergerakan, bergerak cepat, dan

kegairahan. Islam dengan identitasnya sebagai
pandangan hidup baru, manhaj baru terhadap
eksistensi manusia, sistem baru bermasyarakat,
dan bentuk baru pemerintahan, dengan sifatnya
sebagai pernyataan umum kebebasan dan kemer-
dekaan manusia di muka bumi, dengan menetap
l<ar ukhiyy ahAllah Yang Maha Esa dan kedaulatan-

Nya, dan menolak thaghut-thaghutyang mefttmpas

uluhiyyalt dankedaulatan Allah; sudah tentu harus

kual bergerak, dan bergairatr. IGrena, iatidakbisa
bersembunyi saja sambil menantikan perputaran

dan perjalanan waktu.
Islam tidak hanya sebagai semata-mata akidah di

dalam hati pemeluknya, yang tercermin di dalam

simbol-simb ol ta'abbudiy ah kepada Allah, dan di
dalam aktrlak perilaku di antara sesama mereka' Ia

harus bergairah dan bergerak untuk merealisasi-

kan pandangan baru, manhaj (sistem) baru, daulat

baru, dan masyarakat baru di dalam realitas ke-

hidupan. Ia harus menyingkirkan semua rintangan
yang menghambatrya dan menghalangi peneraP

annya di dalam kehidupan riil kaum muslimin.
Kemudian di dalam kehidupan manusia secara

keseluruhan. Islam datang dari sisi Allah memang
untuk diterapkan di dalam kenyataan.2

Perang Badar merupakan pembeda antara dua

periode sejarah manusia Pasalnya, manusia secara

keseluruhan sebelum diberlakukannya peraturan

Islam sama sekali berbeda dengan thanusia setelah

diterapkannya perahran Islam. Pandangan hidup

baru yang bersumber dari sistem ini, sistem yang

bersumber dari pandangan hidup ini, masyarakat
yang mencerminkan kelahiran baru bagi manusia,

serta tata nilai yang menjadi landasan berpijaknya
kehidupan dan sistem sosial serta perundang-

undangannya; bukan hanya unhrk kaum muslimin
saja sejak Perang Badar dan dikukuhkannya ke
beradaan masyarakat baru. Tetapi ia, sedikit demi
sedikit, menjadi milik semua manusia, yang ter-
pengaruh olehnya, baik di negara Islam maupun di
luar negara Islam, baikyang membenarkan Islam
maupun yang menfusuhinya.

Tentara Salib yang pergi dari negara-negara
Barat unfuk memerangi lslam dan mengeksekusi-
nya, sangat terpengaruh oleh tata kehidupan sosial

Islam yang hendak mereka hancurkan ihr. Mereka
kembali ke negara mereka unfuk merunhrhkan
tabnan domestikyang berlaku pada merek4 setelah

mereka menyaksikan sistem sosial islami. Pasukan

Tartar yang berangkat dari negeriTimur Mongolia)
untuk memerangi Islam dan mengeksekusinya,
pada akhirnya terpengaruh oleh akidah Islam
karena terkesan oleh kondisi kaum Yahudi dan

Salib yang menjadi warga negara Islam. [alu, mereka

mengembangkannya di kawasan yang baru. Atas

landasan akidah ini, rnereka tegakkan khilafuh
sejak abad lima belas hingga abad dua puluh di
jantung Eropa.

Bagaimanapun, sejarah manusia secara kese
luruhan-sejak perang Badar-terpengaruh oleh

furqaanataupembedaan antarberbagai hal di negeri
islam ini atau di negeri-negeriyang menentang Islarn3

Perang Badar juga membedakan antara dua pola

pandang terhadap unsur-unsur kemenangan dan

unsur-unsur kekalatran. Maka, secara lahiriah tam-
pak unsur-unsur kemenangan ihr pada barisan
musyrikin, dan unsur-unsur kekalahan pada baris
an mukminin. Sehingga, orang{ftng munafik dan

oftmgoftmg yang hatinya berpenyakit mengatakan,
"Orangorang mukmin ihr telah diperdayakan oleh
agamartya."

Allah hendak memberlakukan perang itu seperti

ini-peperangan pertam a arrtara kaum musyrikin
yang mayoritas dan kaum mukminin yang mine
ritas-untuk menjadi fur q aan' pembedd antara dua
pandangan yang berbeda terhadap sebab-sebab

kemenangan dan sebab-sebab kekalahan' Juga
supaya akidah yang kuat itu dapat mengalahkan
pasukan yang banyak jumlahnya serta lengkap
perbekalan dan persiapannya. Sehingga, tampak
jelaslah bagi manusia bahwa kemenangan ihr ada-

lah untuk akidah yang bagus dan kuaf bukan se

, Silrk- b"* p".br.*"- tentang hal ini pada juz sembilan, mengenai tujuan jihad dalam Islam, di dalam pendahuluan surah al-Anfaal.

3aii;k;" baca buku Haad.zaa ia-olln, pasal-pasal " Manhaj Muatstsir', "Rashiidul Fithrah", "Shaidut-Tajribah", dan "Khuthuut

Mustaqarrah", terbitan Darusy Syuruq.
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mat&mata senjata dan persiapan. Juga tampak jelas

bahwa para pemeluk akidatr yang benar harus ber-
juang dan berperang melawan kebatilan tanpa

harus menunggu memiliki persiapan lahiriatr yang

seimbang. lGrena, mereka (kaummukrninin) me
miliki kekuatan lain yang berbobot Ini bukan hanya

isapan jempol, tetapi merupakan realitas.
Dan teralchir, Perang Badar merupakan garis

pembeda antara kebenaran dan kebatilan dengan

indikasi lain. Hal ini sebagaimanaydng diisyaratkan

Allah di dalam frman-Nya pada awal-awal surah,

' D an (ingatl,ah), l@tikn Allnh menj anj ilnn lupalnnu
bahwa salah satu dari dua golongan (yan'g, lmmu

hanapi) adnlnh untuknru, sedang lutnu mengfuginl(an

baluoa yang tidak mmpunyai lulanrnn smjat4lah yang

untulcmu. Allnh menglundaki untuk mernbenarlun

yang bqrur daryan ayat-ayat-Nya dan memumnh*nn
-orang-orarlg 

kofir, ryo, Alhh merutapknn yarry hak
(Islarn) dan nnntanllan y ang batil (syirik) wahupun
orang-oratg Jarg bnd.osa (musyrik) itu tidnk men'lu-

lwiny a. " (al- Anfaalz 7 -8)

Pada mulanya kaum muslimin keluar ke medan
peperangan adalatr dengan maksud untuk meng-

hadapi kaflatr Abu Su$an dan meftlmpas hartanya
Kemudian Allah menghendaki sesuatu yang tidak
sama dengan apayang merekakehendaki' Allah
menghendaki agar kaflah Abu Suffan yang tidak
bersenjata itu lepas. lalu, mereka berhadapan de
ngan pasukan Abu Jahal yang bersenjab, dan supaya

terjadi pertempuran, ada yang terbunuh dan ada

yang tertawan. Jadi, bukan urusan kafilah, harta
rampasan, dan perjalanan yang menyenangkan.
Allah berfirman kepada mereka mengenai kehen-

dak-Nya ini,

'Agar Allnh menetapkan yang hak Qshm) d.an mem'

batallun yang batil (syirik)....'

Ini merupakan isyarat untuk menetapkan suatu

hakikatyang besar. Yaitu, batrwa kebenaran tidak
akan eksis dan kebatilan tidak akan lenyap di dalam

masyarakat manusia, hanya karena semata-mata
penjelasan "teoretis" tentang kebenaran dan ke-

batilan. Juga bukan semata-mata itikad "teoretis"

bahwa ini benar dan itu salat' Sesungguhnya ke
benaran tidak akan mantap dan eksis di dalam

realitas kehidupan manusia dan kebatilan pun tidak
akan batal dan sirna dari dunia manusia, kecuali

dengan dikalahkan dan dihancurkannya kekuatan
kebatilan oleh kekuatan kebenaran. Hal ini tidak
akan terjadi kecualijika pasukan kebenaran dapat

mengalahkan pasukan kebatilan. Maka, agama

Islam ini adalah manhaj haraki (pergerakan) yans

realistis, bukan sekadar teori untuk diketatrui dan

diperdebatkan, atgu sematamata kepercayaan yang

bersiht pasif. ;.

Secarariil, kebenaran telah mantap dan kebatilan
telah batal. Kemenangan riil ini merupakan furgann
atau garis pembedayang riil antarakebenaran dan

kebatilan menurut istilah yang diungkapkan Allah
di dalam memaparkan penjelasan tentang kehen-
dak-Nya di balik peperangan ini. Juga di balik di-

keluarkannya Rasulullah dari rumatrnya dengan
benar, dan di balik larinya kafilah yang tidak ber-

senjata serta bertemunya mereka dengan pasukan
yang bersenjata.

Semua ini merupakan furqann'pembeda' di
dalam manhaj agama Islam, Ymg dengannya tam-
pak jelas tabiat manhaj ini dan hakikatnya di dalam
peras:ran kaum muslimin sendiri. Ini juga meru-
pal<an furqaanyang dapat kita lihat dengan jelas

sekarang, ketika kita melihat telatr lunturnya pe
mahaman kaum muslimin terhadap agama ini,
meskipun mereka menyebut dirinya muslim. Bah-

kan, kelunfuran ini pun sampai menimpa sebagian

oftmg yang menyeru manusia kepada agama ini.a

Demikianlah hari Perang Badar sebagai "Hari
Furqaad',hari bertemunya dua pasukan, dengan

segenap kandungan petunjuknya yang beraneka
ragam, lengkap, dan mendalam.

".. Allnh Mahakuaa atas segala sesuatu. "
Apavang terjadi pada hari itu merupakan contoh

dari kekuasaan-Nya terhadap segala sesuatu.

Contoh yang tak dapat dibantah dan diperdebatkan.
Contoh tentang realitas yang tersaksikan, yang

tidak ada jalan untuk menafsirkannya kecuali de
ngan kodrat Allah, dan bahwa Allah Mahakuasa
atas segala sesuafu.

Peperangan yang Mena\iubkan
Di sini, pembicaraannya kembali kepada hari

Furqaaqharibertemunya dua pasukan. Pembicara-

an kembali kepada peperangan, YmB dipaparkan

ffipatlajuzsembi1anketikamembicarakannash(aya0ini,namunpadawakuritutidaksempaLMaka,sega1apuji
basi Alah sejak awal hingga atdrir, bahwa kami dapat menyampaikannya di sini'
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kembali dengan paparan yang menakjubkan, de
ngan menghadirkan kembali pemandangan-pe-
mandangan dan peristiwa-peristiwanya. Dipapar-
kan bagaimana rencana Allah padanya. Sehingga
seolah-olah manusia dapat melihat tangan Allah
Yang Mahasuci berbuat di belakang peristiwa-
peristiwa dan gerakan-gerakan ini. Diungkapkan
pula hrjuan dari rencana yang terealisir sebagai-
mana yang dikehendaki Allah,

,iilii{fi -;i5t{rQ!ti,3,^\fi ty
)sJaxssi'z1,i;p;6
i|3sy;i.i5;614(A6t:4q,#;

^5r,#V(iJ6:#:e66"5,*artaex','r6-,;tLtryU
j'ir-:-;:;fi ;M:59"6r.;J$
\litp3Ai4ljl,rf4al1;ht)
XA:irS,-$:p{uar,-J'N;y jKj
AiJ63fr5A6ftxr'a:-$a

g"i'tq
"(Yaitu di lwri) ketila lumu berada di pitl&gir lembah

yng dzlnt dnn merela bnada di pirryir lnnbah yang
jauh sedang l@fikh itu bnada di bawah lamu.
Sekiranya kamu mengadaknn persetujuan (untuk
mmentulan lari pntempuran), pastil.ah lwmu tidnk
sependnpat dnlam menzntuknn hnri pntempuran itu.
Alun tetapi, (Alkh mempertemulan dua pasuknn itu)
agar Dia melakukan suatu unnan yarry mesti dilnk-
sarwlrnn. Yaitu, agar orangyarrybinnsa itu birwsanya
dengan lwterangan yang nyata dan agar lrang yng
hidup itu hidupnya dzngan keterangan yang nyata
(p"k). Sesungguhnya Allah Mah"a Mendtngar lagi
Mahn Mmgetahui, (yaitu) Iuttlu Allih mmampaklan
mereka lcepadamu di dalam mimpimu (berjumlah)
sedikit. Sekiranya Allah mernpnlihatlan muela lu-
padn knmu (berjumkh) banyak, tentu saja kamu men-

jadi gentar dan tentu saja kamu aknn berbantah-
bantah.an d.alnm urusan itu. Alan tetnpi, Allah telnh
menyehmatkan kamu. Sesungguhnya Allnh Mahn
Mengetahui segaln isi luti. Dan ktilm Allnh menam-
pakkan merekn kepada kamu seknlinn, ketila knmu

berjumpa dmgan merekn bujumlnh sedikit pada pmg-

lihatan matamu dnn kamu dinmpakkan-Nya ber-
jumlalt sedikit pada penglilwtan m.atn mtrelw, lmrmn
Allah hendak melakukan suatu urusan yang mesti
dilalrsanalan. Hany a kzpadn Alkhlah dilemb alilnn
segaln urusan "(al-Anfaalz a2-44)

Peperangan ini menggambarkan kondisi kedua
golongan ifu, menfaksikan rencana halus yang ada
di baliknya. Tangan Allah hampir-hampir terlihat
menghentikan golongan ini di sini, golongan itu di
sana, dan kafilah di tempatyang jauh lagi. Ihta-kata
yang dipergunakan dalam ayat-ayat ini hampir-
hampirmenyingkap rencanaAllah di dalam mem-
beritahukan hal itu kepada Rasulullah. Juga di
dalam menjadikan masing-masing golongan me-
mandang sedikit terhadap golongan lain, dan di
dalam menjadikan masing-masing golongan saling
tertarik sahr sama lain.

Tidak ada yang dapat melakukan ini kecuali
metode Al-Qur'an yang unik. [a memaparkan pe
mandangan-pemandangan beserta segala sesuafu
yang ada di baliknya dengan suasana yang hidup
dan dengan gerakan yang terlihal yang demikian
luas lapangannya tetapi dipaparkan dengan ungkap
anyang singkat.

Pemandangan-pemandangan yang ditampilkan
oleh nash-nash ini telah berlalu ketika memaparkan
peristiwa yang mengisyaratkan kepadanya. Hal itu
karena kaum muslimin ketika keluar dari Madinah,
r.nereka hrun di tepi lembah yang dekat dari Madi-
nah, dan pasukan musyrikin yang dipimpin oleh
Abu Jahal turun di bagian lain yang jauh dari
Madinah. Sedangkan, di antara kedua golongan ini
terdapat anak bukit yang memisahkan mereka.
Adapun kafilatr dagang, maka mereka telah dibawa
oleh Abu Suffan ke tepi laut, di dataran yang lebih
rendah dari keduapasukan itu.

Masing-masing pasukan tidak mengetahui letak
pasukan yang lain. Allah mengumpulkan mereka di
kedua tepian bukit untuk sesuatu yang dikehen-
daki-Nya. Sehingga, seandainya di antara kedua
golongan ini terdapat perjanjian untuk bertemu,
niscaya mereka tidak akan dapat bertemu di tempat
yang unik seperti ini. Inilah yang diperingatkan
Allah kepada kaum muslimin, supaya mereka ingat
terhadap rencana dan ketentuan Allah,

"(Yaitu di hnri) ketilm lamu bua"dn di|ingir lambah

yang fukat dnn mnekn berada di pinggir lembah yang
jauh sednng lafkh itu bera"dn di bawah lwmu. Sekira-
ny a lamu mengodnkan p us etuj uan (untuk menmtulan
hari putempuran), pastilah kamu tidak sependapat
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dnl^am mmcntuknn lwri pnt'empuran itu' Alwn tetapi,

(Alkh menxpertemulnn dua pasukan itu) agar Dia
meLakulmn suatu urusan yang mesti dilnlesannlan. -'. "

Di balik pertemuan yang tidak dijanjikan ini,
yang demikian unik dan teratur, terdapat suatu

urusan yang dikehendaki Allah untuk merealisasi.

kannya di dalam dunia kenyataan. Dia mengatur-
nya sedemikian halus dan lembul dan menjadikan
kalian sebagai alat rrrhrk merealisasikarurya. Disiap
kan-Nya situasi dan kondisi yang kondusif agar
kalian dapat menempatinya.

Adapun urusan yang dikehendaki Allah dengan

kondisiyang seperti itu ialah apayang difirmankan-
Nya,

'..Agar orang lang biruua itu binnsanya dtngan lu-
tnangan yang nyatn dan agar orang yang hidup itu
hldupnyidntganleteranganyangnyatn(pula)...."(al-
Anfaal: 42)

Kebinasaan ini diungkapkan kandungan pe-

tunjuknya secara langsung, sebagaimana halnya
kekafiran. Demikian pula dengan kehidupan, karena

kehidupan itu adakalanya merupakan kandungan
petunjuknya secara langsung, dan kadang-kadang
menunjuk kepada iman. Akan tetapi, kandungan
kedua ini lebih jelas di sini. Di antara firman Allah
yang semakna dengan ini adalah,

'Apaknh oratgyang sulah mnti kemudian dia Knmi
hiduplan dnn Kami bnilwn lupadnnya calwya yang

tnarg yang dmgan calnya itu dia dnpat bnjalnn di
tmgah-tengah m^asyarakat manusia, serupa fungan

orang y ong luadaannya bnada dnkm gelap gulin yang

se*ali-fah fidak dapat kduar daripadanya?" (al-
An'aam:122)

Di sini, kekafiran diungkapkan dengan kematian

dan keimanan diungkapkan dengan kehidupan.
Dalam pandangan Islam, hal ini diberlakukan untuk
menunjuk kepada hakikat kekafiran dan hakikat
keimanan. Pandangan ini sudah kami jelaskan agak

rinci ketikamembicarakan ayatini dalam surah al-

An'aam, juzketujuh.
Sisi kuatnya kandungan petunjuk ini adalah

bahwa hari Perang Badar-sebagaimana dikatakan
oleh Allah-merupakan Yaumnl Furqa.ary yar;rg pada

hari itu AJlatr membedakan antara kebenaran dan

kebatilan. IGrena ihr, orang yang kafir sesudah ihr,

sesungguhldya ia kafir tanpa samar-samar lagi.
Yakni, kafir secara jelas,lalu binasa dengan kete
rangan yang jelas pula Barangsiapa yang beriman
sesudah ihr, maka ia beriman dengan keterangan

yang jelas pula, yang ditampakkan oleh Perang
Badar itu.

Sesungguhnya peperangan itu-dengan segala
kondisi dan situasi yang melingkupinya-memuat
bukti dan kejelasan yang tak terbantahkan, me-

ngandung pehrnjukyang tak dapat diingkari, yang

menunjukkan adgnya rencana di balik rencana
manusia dan mehunjukkan adanya kekuatan di
balik kekuatan manusia. Hal itu sekaligus menun-
jukkan bahwa agama Islam ini punyaTuhan yang

mengahr dan melindungi para pemeluknya mana-

kala mereka bersikap tulus kepada-Nya, dan ber-
juang di jalan-Nya dengan sabar dan tabah. Seandai-

nya persoalannya terganfung pada kekuatan mate-

rial lahidah, niscaya kaum musyrikin tidak meng-
alami kekalahan dan golongan muslim tidak akan

mendapatkan kemenangan yang demikian gemilang.

Orang-orang musyrik sendiri mengatakan ke-
pada sekutu mereka yang hendak membanhr mereka

dengan sejumlah tentara ketika mereka berangkat
berperang, "Demi hidupku, kalau kami hanya me
merangi manusia sernata, maka kami tidak akan

lemah menghadapi mereka. Akan tetapi, kami ber-
perang melawan Allah sebagaimana dikatakan oleh

Muhammad. Maka, tidak akan ada seorang pun
yang mampu melawan Allah." Sesungguhnya mereka

sudah mengetahui bahwa mereka berperang me
lawanAllah sebagaimana dikatakan Nabi Muham-
mad ash- Shntiqul Aminkepada merek4 dan bahwa

tidak ada seorang pun yang mampu melawan Allah.

Oleh karena itu,'apabila mereka binasa setelatr itu
karena kekafiranny4 maka kebinasaan mereka ifu
adalatr dengan keterangan yang jelas.

Ini yang segera tertangkap pikiran mengenai
makna firman Allah, 'Agar orang yang binasa itu
binasanya fungan leeterangan yng nyata dnn agar

orang yang hidup itu hidupnya dntgan lutnangan yang

nyan (puln)."
Masih ada isyarat lain di belakang itu. Yakni,

bahwa terjadinya peperangan antara pasukan ke
benaran dan pasukan kebatilan, dan unggulnya
kekuasaan kebenaran dalam dunia kenyataan se
telah unggul dalam hati nurani, membantu me
nampakkan kebenaran terhadap mata dan hati.

Juga menghilangkan kesamaran di dalam pikiran
dan jiwa, karena persoalannya demikian jelas dan

terang. Maka, tidak adakesamaran lagi bagi orang
yang memilih kebinasaan (kekafiran) setelah ke
benaran itu begihr jelas dan unggul. Hal ini sebasai-

mana halnya orang yang ingin hidup (yakni ber-

iman) tidak lagi merasa ragu bahwa ini adalah ke
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benaran yang dimenangkan oleh Allah, dan dihina-
kan-Nya para thaghut.

Hal ini membawa kita kembali kepada apayang
telah kami kemukakan pada juz sembilan-di dalam
memperkenalkan atau pengantar surah al-Anfaal-
yang membahas pentingnya jihad untuk meng-
hancurkan kekuatan kejahatan dan kekuasaan
thaghut, dan mengibarkan panji-panji kebenaran
dan kekuasaan Allah. Hal ini juga membanhr men-
jelaskan kebenaran, 'Agar orang yang binasa itu
binasanya dengan ketuangan yang nyata dan agar
orang yang hidup itu hidupnya dzngan luterangan yang
nyata (pula)."

Selain itu, hal ini jugamembantukitauntukme
mahami jauhnya isyarat yang diberikan oleh firman
Allah di dalam surah ini,

"Siaplwnlnh untuk menghad"api mnelm kekuatan apa
saja yang kamu sangupi dan dari kuda-kuda yang
ditambat untuk bnperang (yang dmgan persiapan itu)
lmmu mmggmtarlmn musuh AlLah dan musuh knmu. "
(d-Anfaal:60)

Maka, siapkanlah kekuatan dan gentarkanlah
musuh! Hal ini dapat membantu memperjelas ke
benaran di dalam lubuk hati yang tidak mau sadar
dan tidak dapat mengetahui dengan jelas kecuali
dengan adanya kekuatan yang mengusung kebe
naran dan membawanya pergi unfuk menyatakan
kemerdekaan manusia di muka bumi, sebagaimana
sudah kami kemukakan.s

IGlimat penuhrp unhrk mengaktriri pembicaraan
tentang rencana nahi di dalam Perang Badar itu
beserta tujuannya yang terwujud secara riil ialah,

"... Sesungguhnya Allah bm"ar -bernr Mahn Mendzngar
lngi Maha Mmgetnhui." (al-Anfaalz 42)

Maka, tidak ada sesuafu pun yang samar bagi
Allah, baik yang dikatakan oleh golongan pembela
kebenaran maupun golongan pembela kebatilan.
Tidak ada kesamaran bagi-Nya mengenai apa yang
mereka sembunyikan di dalam hati mereka, di balik
perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan
mereka. Allah mengafur dan menentukan, dengan
melihat apa-apa yang tampak, dan mengetahui
segala sesuatu yang tersembunyr. Dia Maha
Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Setelah kalimat penutup yang menjembatani
pemaparan perang dengan peristiwa-peristiwa serta
sihrasi dan kondisinya, maka dilanjutkanlah papar-

an ini. Disingkapkannya rencana yang halus dan
lembut,

" lYaitu) lutllm Allnh mmnmp aklan merela kcpalnmu
di dalam mimpimu (berjumlah) sedikit. Sekiranya
Allah memperlihatkan mereka lupada kamu (ber-
jumkh) banyak, tentu saja lamu menjadi gentar dnn
tentu saja kamu aLan berbantah-bantahan dnlnm
urusan itu. Akan tetapi, Allah telnh menyelamatlwn
knmu. Sesungguhnya Alkh Maltn Mmgetahui segaln isi
hati."(al-Anfaalz 43)

Di antara pengaturan Allah di dalam peperangan
itu adalah menampakkan kepada Rasulullah di
dalam mimpi bahwa orangorang kafr ihr kelihatan
sedikit dan tidak punya kekuatan, serta tidak
berbobot. I alu, beliau menginformasikan hal ihl
kepada para sahabat. Maka, mereka pun ber-
gembira dan timbullah keberanian mereka untuk
terjun ke dalam peperangan.

Kemudian, Allah memberitahukan di sini, meng-
apa Dia menampakkan kepada Nabi-Nya bahwa
jumlah kaum kafir itu sedikil Sesungguhnya Allah
mengetahui bahwa seandainya Dia memperlihat-
kan kepada Nabi saw. bahwa kaum kafir berjurnlah
banyak, niscaya hal ifu akan menggentarkan hati
golongan muslim yang minoritas itu, padahal mereka
keluar tidak dengan persiapan unhrk perang. Bah-
kan, sudah tentu mereka akan lemah dan ber-
bantah-bantahan untuk menghadapi musuh. Yaitu,
sebagian berpendapat unhrk terus berperang, dan
sebagian lagi berpendapat untuk menghindari
kontak senjata. Perselisihan dalam kondisi seperti
ini merupakan suafu bencana, padahal mereka
sedang berhadapan dengan musuh.

"...Akan tetapi, Allah telah menyehmatkbn kamu..
Sesungguhrya Allnh Malm Mmgetahui segaln isi hnti. "

Sungguh Allah mengetahui segala isi hati. Mak4
Dia bersikap lemah lembut kepada golongan mus
lim dengan tidak menampakkan kepada mereka
apa yang dapat melematrkan mereka dalam sifuasi
seperti itu. Sehingga, diperlihatkan-Nya kepada
Nabi-Nya bahwa kaum musyrikin itu terlihat se-
dikit, dan tidak menampakkannya banyak.

Mimpi Nabi saw. ihr adalatr benar dan menunjuk-
kan hakikat yang sebenarnya. Nabi saw. melihat
mereka berjumlah sedikit, padahal jumlah mereka
banyak. Akan tetapi, sedikit kemampuan merek4
sedikit atau enteng bobot mereka dalam peperang-

5 Pembahasan lebih luas mengenai masalah ini, silakan baca juz sembilan.
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an, karena hati mereka kosong dari pengetahuan
yang luas, kosong dari iman yang selalu memberi
dorongan, kosong dari bekal yang bermanfaat.

Hakikat yang nyata, di balik keadaan lahiriah
yang menipu, inilah yang dimaksudkan Allah ke
pada Rasul-Nya. Dengan begitu, dimasukkanlah
ketenteraman ke dalam hati golongan muslimin.
Allah Maha Mengetahui rahasia-rahasia mereka
dan mengetahui sedikitnya jumlah mereka dan
lemahnya persiapan mereka. Juga mengetahui apa
yang akan terjadi di dalam jiwa mereka seandainya
mereka melihat jumlah musuhnya yang banyak,
sedang kondisi mereka sendiri lemah untuk ber-
hadapan dengan musuh itu. Apalagi, ditambah de-
ngan terjadinya perselisihan dan perdebatan di
kalangan mereka sendiri untuk maju atau menjauhi
peperangan. Ini semua merupakan pengaturan
Allah Yang Maha Mengetahui segala isi hati.

Ketika kedua pasukan ini berhadaphadapan,
makaterulanglah mimpi Nabi saw. yangbenaritu,
dalam bentuk kenyataan dan terlihat oleh mata
pada kedua belah pihak. Ini juga termasuk peng-
ahran Allah yang diingatkannya kepada mereka,
ketika memaparkan peperangan dan segala peris
tiwanya serta apa yang ada di baliknya.

' Dan lcetiltn Allnlt mmnmpaklwn mnelw kzp adn knmu
selmlinn, lutikn kamu berjumpa dmgan mnekn bn-
jumlah wdikit pada penglihntan mntamu dan kamu
dinmpaklmn- Ny a berj umlnh sedikit pada penglih^atan

m.ata merela, larenn Allah funnnk mel.akulmn suatu
unnan yarg mesti dilnlcanalan. Hanya lupa"dn Allnh-
lah dikembalilwn segaLa urusan." (d-Anfaal: 44)

Dalam pengahran lahi ini terdapat sesuatuyang
menghasung kedua belah pihak untuk terjun ke
medan perang. Kaum mukminin melihat musuh
mereka sedikit karena mereka melihatnya dengan
pandangan hakikat Sedangkan, kaum musyrikin
melihat kaum mukminin itu sedikit dengan peng-
lihatan lahir. Dari balik duahakikat di mana masing-
masing pihak memandang dengan hakikat itu,
terealisirlah rencana Ilahi, dan teiiadilah apa yang
ditetapkan-Nya.

"Hanya lupadn Allnhlnh dikmbalil(nn segaln urusan."

Ini merupakan kata penutup yang tepat unhrk
menunjufiJ<an terealisirnya rencana dan terlaksana-
nya keputusan itu. Maka, ini termasuk salah satu
urusan yang kembalinya kepada Allah saja, yang
diatur-Nya dengan kekuasaan-Nya, diwujudkan-
Nya dengan kehendak-Nya, dan tidak lepas dari

kekuasaan dan hukum-Nya. Tidak ada sesuafu pun
yang terlaksana di alamwujud inikecuali apayang
telah ditetapkan dan ditakdirkan-Nya.

Mantapkan Ir.F drl; *'*n.*0,
Peperangan

Kalau begitu persoalannya (bahwa pengahran
itu pengaturan Allah, kemenangan itu dari sisi
Allah, jumlah yang banyak tidak menjamin keme
nangan, dan persiapan lahiriah tidak menenfukan
hasil akhir peperangan), maka hendaknya orzmg-

orang yang beriman itu mantap hatinya ketika ber-
temu orang-orang kafir. Hendaknya mereka ber-
bekal dengan persiapan yang hakiki untuk meng-
hadapi peperangan. Juga hendaknya mereka meng-
gunakan perangkat-perangkat yang sekiranya
sesuai dengan kehendak Yang Mengatur dan
Menentukan, Pemberi pertolongan dan bantuan,
Pemilik kekuatan dan kekuasaan.

Selain itu, hendaknya mereka menjauhi segala
faktor yang dapat menyebabkan kekalahan orang-
orang kafir itu meskipun jumlah mereka banyak
dan persiapannya memadai. Hendaknya mereka
menjauhkan diri dari sikap congkak, sombong, dan
batil. Hendaknya mereka menjaga diri dari tipu
daya setan, yang telah menyebabkan binasanya
orang-orang kafir itu. Dan, hendaknya mereka
bertawakal kepada Allah saja, karena Dia Maha-
perkasa lagi Mahabijaksana,

^\;3i()1#ti'r4$,1,f-rj:cr-tiq:6-S,^,:;; il:i N; t s ;S &t:t 6+
'{';{6Lr'i;r'furaStJffi1;fi
tAtutj.JarJ?iSK{t#lr-tcai
vr^i" if W &6'!Sj,-tt3\ :6i) 5U
Ai6frdi){f:t$& tj6j4
";U:e ;* n(ti'aiA H aIrl J6
u;;v-JY'i:i;iF;"KeSleirlvs
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"Hai mang- orang y ang bnimnn, apabila lamu meme-

rangi pasuknn (musuh), mnlu berteguh lwtilnh lamu
dnn sebutlnh (nama) Allah sebanyak-banyaknya agar

knmu bmt*ung. Tantlah luponn Ailah dm Raml- Ny a.

Janganlnlt lwmu bnbantah-bantalan, y ang mmyebab -

lwn lamu menjadi gmtar dan hilnng kzlwatanmu, dnn

b ersabarl.ah. Suungguhny a Allah b es er tn oranS- Mang

yang sabar.Janganlah karnu menjadi seperti orang-

nrang lang lceluar dari kampungnya fungan rosa

angkuh dnn dzngan mnlcud ri a kzpadn m.anusia s nta
menghalangi (orang) dari jalan Alkh. Dan (ilmu)
Allah meliputi ap a y ang mneka lcrj alean. Ifutila s enn
mmj adilan rner e la mzmardnng b aik p e kni an n mne kn

dnn ntmghtalwn,'Tidnk adn seorarg, mnnusia pun y ang

dapat menang terhadap kamu pada lwri ini, dan

seiungguhnya saya ini adalah pelindungmu.' Maka,

tatlnln kedua pasultnn itu telnh dapat saling melihat
(bnhadapan), setan itu balik ke belnlang suaya bn-
lrnta, 'sesungguhrrya saya bnhpas diri dnripadn lnmu'
Sesungguhnya saya dapat melihat apa yang k4ryu

sefulian tidnk dnpat melilut. Say a nlatt lupadn Allnh.'
Allah sangat lwas silcsa-Nya. (ngatkh), futlla arang-

orang munaf.k d.an orang-orang yang ann penlakit di
dalam lwtiny a b sr l(atn,'Muekn itu (orang- orang muk-

min) ditipu olzh agamany a.' (AlLrh bnfnnnn)'Barang-
siapa y ang tawalnl lupadn Alhh, mnla sesuttguhnya

ettati tutitup n kas a lngi Mahab ij als ana.'' (aI-An-
taal:.45-49)

Dalam alinea yang pendek ini terhimpun bebe
rapa makna dan isyarat, kaidah dan pengarahan,

lukisan dan pemandangan, dan peristiwa-peristiwa
perang dipersonifikasikan seakan-akan sebuah

kehidupan nyata. Diungkapkan pula getar-getar

hati, perasaan, nurani, dan batin, yang memang
perlu dilukiskan dengan ungkapan-ungkapan sede
mikian rupa untuk menggarnbarkan lapangan yang

begitu luas.
Paragraf ini dimulai dengan memanggil orang-

orang yang beriman, dalam rangkaian panggilan

dan seruan yang berulang-ulang kepada golongan

Islam di dalam suratr ini. Juga dimulai dengan peng-

arahan kepada mereka supaya berhati mantap di

dalam menghadapi musuh, dan supaya berbekal
dengan bekal dan persiapan yang dapat mengantar-

kannya kepada kemenangan.

"Hai orang- orang yang bniman, apabila knmu meme'

rangi pasulrnn (musuh), malw bnteguh lwtilah lwmu
dnn sebutlah (narru) Allnh sebanyok-banyaknya agm

kamu bnunlung. Tanrlah lapada Allah dnn Rasul,I'{ya.

Janganlnh lannu berbantah-bantalmn, yang mmyebab -

lan lumu mmjadi gmtar dan hilnng lukuatarnnu, dnn

bersabarlah. Sesungguhnya All,alt b esrta nrang-nrang

yang sabar.Janganfuh kamu mmjadi seperti nratg-
orangyarry luluar dnri lmmpungnya dngan rasa ang'
kuh dan dengan maksud riya lupada manusia snta
rnenghalangi (orang) dnri jalan Alkh. Dan (ilmu)
Alkh meliputi apa yang merekn kzrjalan.'(aI-An-
faal: a5-47)

Inilah faltor-faktor kemenangan yang sebenar-

nya. Yaitu, kemantapan hati ketika berhadapan
dengan musuh, berhubungan dengan Allah dengan
selalu ingat kepada-Nya, taat kepada Allah dan
Rasul-Nya, menjauhi perselisihan dan perpecahan,

sabar memilml beban dan fugashrgas perang, serta
menjauhkan diri dari sikap sombong, riya, dan

aniaya.
Kemantapan hati merupakan pembuka jalan

unfuk mendapatkan kemenangan. IGrena golong-

an yang lebih mantap dan teguh hatinyalah yang

lebih dominan mendapat kemenangan. Tahukah
orang{rang yang beriman ihr bahwa musuh mereka
merasakan kepayahan melebihi yang mereka rasa-

kan, merasakan penderitaan sebagaimana yang

mereka rasakan? Akan tetapi, mereka mengharap
kan dari Allah apa yang tidak diharapkan oleh
musuh-musuh mereka ihr. Maka, harapan kepada

Allah ini dapat meneguhkan kaki dan hati mereka.

IGlau mereka mau berteguh hati lagi, niscaya
musuh-musuh mereka akan menjadi lemah dan

berantakan. Apakah gerangan yang dapat meng-
goyahkan kaki oftmg{rang yang beriman, sedang-

kan mereka percaya akan mendapatkan salah sahr

dari dua peruntungan baik mati syahid atau me
nang? Sedangkan, musuh-musuh mereka hanya
mengharapkan kehidupan dunia semata-mata.
Hanya menginginkan kehidupan dunia ini saja

tanpa ada harapan untuk mendapatkan kebahagia-

an di dalam kehidupan sesudahnya, kehidupan
selain kehidupan sekarang ini.

Adapun banyak berzil<tr kepada Allah ketika
bertemu dan berhadapan dengan musuh ini, me
rupakan pengarahan abadi bagi orang yang ber-

iman. Juga merupakan ajaran yang berlaku dan

telatr mantap di dalam hati golongan mulaninin. Hal
ini juga telah diceritakan oleh Al-Qur'anul-Karim
mengenai sejarah kaum muslimin di dalam estafet
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sejarah iman.
Di antara yang diceritakan Al-Qur'an ialah apa

yang dikatakan oleh para tukang sihir Fir'aun ketika
hati mereka mendadak sontak menerima keiman-
an. lantas, Fi/aun mengemukakan ancaman yang
menakutkan dan mengerikan kepada mereka.
Tbtapi, mereka justru mengatakan,

"'Kam.u tidnk mmy alnhJran lumi, melainlmn larmn
kami telah beriman kepada ayat-ayat Tithan kami
ketilil ayat-ayat itu datang kepada kami.' (Mueka
berdoa), 'Ya Tithan kami, limpahkanlnh kesabaran

lrzpada lmmi dnn wafatknnlah lami dnlam lceadann

bns erah diri (lrzpada-Mu). "' (aI- Nraafz 126)

Demikian pulayang diceritakannya tentang ke
lompok mukmin minoritas dari bani Israel, ketika
berhadapan dengan Jalut dan tentaranya

"Ihtkhla merekn nmpak olehJalut dan tentaranya,
mnela pun SlwJut dnn bntnrany a) b ndna, Ya Tfulwn

kami, tuangknnlah leesabaran atas diri lami, dan
laknhlanlahpndirian lumi dnn tolnnglah lemi tsr-
Indnp orang- orang luf.r. "' (al-Baqarah : 250)

Di antara yang diceritakan lagi oleh Al-Qur'an
ialah kelompok-kelompok beriman sepanjang se
jarahnya di dalam menghadapi peperangan,

'Dan berapa banyak nabi yang berperang bersama-

sama rnerela sejumlnh besar dnri pmgikut(nya) yarry
b ernla.o a. Merelm tidok mni adi lenah karenn bmmnn
yang mmimpa mnela di jalnn Allnh, dnn tidak lzsu

dan tidak (puk) menyerah (lnpofu musuh). Allnh
menyukai orang-lrang yang sabar. Tidak ada doa

rnerela sel.ain ucapan, 'Ya Tuhan kami, ampunilah
dosa-dosa kami dan tindnkan-tindalean kami yang
berbbih-lebilmn dalnm urusan lumi. Tetaplunlnh
pendirian kami dan tolonglnh lwmi tnh.adnp lwum
jarg kofir. "' (Ali lmran: M6-M7)

Ajaran ini telah mantap di dalam jiwa golongan
muslim. Maka, demikianlah keadaan mereka ketika
berhadapan dengan musuh. Allah menceritakan
golongan muslim yang tertimpa luka dalam Perang
Uhud. Ketika mereka diseru untuk keluar pada hari
kedua, maka ajaran ini telah hadir di dalam jiwa
merek4

"(Yaitu) orang-nrang (yang,mznaati Allnh dan Rnsul)
yang kepada mnela ada orang-mang yang mengatnlan,
'Sesungguhnya mnnusia tclnh mmgumpullan pasulmn

untuk menyuang lamu, lmrma itu takutlalz l"podo
merelu.' Malrn, pnlataan itu rnmambah leeimanan

mnelu dnn mtrelw menj awab,'Culwplah Allnh rnen-

jadi Pmolong kami dan Alkh anokh sebaik-baik
Pelindung. "' (Ali tmran: 173)

Zkir kepadaAllah ketika menghadapi musuh ini
sekaligus menunaikan bermacam-macam fungsi.
Yaifu, berhubungan dengan kekuatan yang tidak
terkalahkan, dan percaya kepada Allah yang mem-
berikan pertolofrgan kepada wali-wali-Nya. Pada
waktu yang sama menghadirkan ke dalam hati me
ngenai hakikat perang, motif-motifrrya, dan tujuan-
nya- Karena, perang ihr adalah karenaAllah, unhrk
menetapkan uluhiyyahNyadi muka bumi dan me
nolak thaghut-thaghutyang meftrmpas uluhiyyahm.

I&lau begitu, maka perang itu adalatr untuk men-
junjung tinggi agama Allatr. Jadi, bukan untuk ber-
kuas4 bukan untuk memperoleh harta rampasan,
dan bukan untuk mendapatkan kepentingan pribadi
atau kaum. Hal itu juga untuk menegaskan ter-
hadap kewajiban ini, kewajiban berzikir atau meng-
ingat Allah, dalam kondisi paling sulit dan paling
berat sekalipun. Semua ini merupakan isyarat pen-

ting dalam peperangan, yang diwujudkan oleh peng-

ajaran Rabbani.
Sedangkan, ketaatan kepada Allah dan Rasul,

adalatr agar kaum mukminin terjun ke medan perang

dengan menyeratrkan diri secara total kepada Allah.
Sehingga, lenyaplah hal-hal yang menyebabkan
pertentangan dan perselisihan, yang merupakan
kelanjutan dari perinhh taal Yutu, langanlnh lumu
b n b antnlr - b annhaa y ang mmy eb ab knn lwmu mmj adi
gmtar dan hilnng kekuatanmu."

Maka, tidaklah manusia berbantah-bantahan
kecuali ketika aratr kepemimpinan beraneka rnaslm.
Jugaketikahawa nafsu yang dipahrhi, yang mcng-
arahkan pendapat dan pikiran. Apabila manusia
tunduk kepada Allah dan Rasul-Nya, maka akan
lenyaplah sebab pertama perdebatan dan perteng-
karan di antara mereka-meski bagaimanapun arah
pandangan terhadap masalah yang dihadapi itu
berbeda-beda.

IGrena itu, yang memicu pertengkaran itu
bukan karena berbedanya pandangan. Tetapi, hawa
nafsulah yang menjadikan masing-masing bersiku-
kuh pada idenya sendiri meskipun sudah jelas
bagrnya manayang benar. Yang memicu perteng-
karan ihr ialah karena meletakkan "dirinya" pada

satu daun timbangan dan meletakkan kebenaran
pada daun timbangan yang satunya. Juga meng-
anggap dirinya lebih berat daripada kebenaran ihr.

Oleh karena itu, ajaran unhrk taat kepada Allah
dan Rasul-Nya pada waktu perang ini merupakan
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unsur "pengendali" yang harus ada pada waltu
perang. Yaitu, ketaatan kepada kepemimpinan ter-
tinggi, yang juga harus ditaati oleh panglima perang.

Maksudnya, ketaatan hati paling dalam yang bukan
sekadar kepahrhan organisatoris di kalangan tentara
yang bukan berjuang untukAllah dan tidak mem-
berikan loyalitasnya kepada Allah sama sekali.
Kedua hal ini jaraknya amat jauh... amat jauh....

Adapun sabar, maka ia merupakan sifat yang
harus ada di dalam menghadapi peperangan, perarlg

apa pun, di dalam jiwa maupun dalam medan tempur.

"...Dan bnsabarhh, sesunguhnya AIInh bersama

orang- orang y ang sabar. " (al-Anfaaft  O)

Kebersamaan Allah dengan orang{rang yang
sabar ini merupakan jaminan keberuntungan, ke
menangan, dan keberhasilan.

Tinggal pengajaran yang terakhir, yaitu,

'Janganl,ah lumu menjadi seputi orang-orang yatg
leluar dnri knmpungrrya dengan rasa angkuh dnn fu-
rryan mnlaud riya lepada manusia snta runghnlnngi
(orang) dari jalnn Alhh. Dan (ilmu) Allah ruliputi
apa yang merelil. bj ol*o." (al-Anfaal 47)

Pengajaran ini dimaksudkan untuk menjaga
kaum mukminin agar jangan sampai berangkat
berperang dengan perasaan angkuh dan sombong,

melewati batas, dan membangga-banggakan ke
kuatannya. Juga agar tidak mempergunakan nik-
mat kekuatan yang diberikan Allah itu untuk se
suatu yang tidak dikehendaki-Nya.

Golongan mukminin hanya berangkat ber-
perang di jalan Allah, untrk menetapkan ukh$yah
Allah di dalam kehidupan manusia, dan menetap
kan ubudiah atau penghambaan diri dan penyem-

bahan para hamba hanya kepadaAllah saja Mereka
keluar untuk meruntuhkan thaghuGthaghut yang

merampas hakAllatr unhrk memperhamba hamba-

hamba-Nya kepada-Nya saja. Juga meruntuhkan
thaghut-thaghut yang berusaha meraih uluhiyyah

untuk menegakkan kedaulatannyp dengan tanpa

izin dan tanpa syariat Allah. Golongan mukminin
pergi berperang hanya untuk memproklamirkan
kemerdekaan manusia di muka bumi dari semua

ubudiah kepada selain Allah. Yakni, ubudiah yang

merendatrkan kemanusiaan manusia dan kemulia-
annya.

Selain itu, golongan mukminin berperang untuk
memelihara kehormatan manusia, kemuliaannya,

dan kemerdekaannya. Jadi, bukan unfuk menguasai

orang lain, bukan untuk memperbudak mereka,

dan bukan untuk menyombongkan nikmat ke-
kuatan dan mempergunakannya unhrk kejelekan-
kejelekan. IGum mulaninin pergi berperang de-

ngan niat yang suci dari kepentingan pribadi.
Sehingg4 kemenangan yang mereka raih tidak lain
adalatr untrk melaksanakan ketaatan kepada Allatt
dan melaksanakaryperintah-Nya untuk berjuang,
menegalil<an manhaiNya di dalam kehidupan, dan

untuk menjunjung tinsgt kalimat-Nya di muka
bumi. Setelah itu unhrk mencari karunia dan ke
ridhaan-Nya Bahkan, harta rampasan perang itu
pun termasuk karunia Allah.

L.rkisan orang{rang yang keluar dengan ang-

kuh, riya, dan menghalang-halangr orang lain dari
jalan Allah itu tampak di depan golongan muslim.
Mereka melihatnya pada keluarnya kaum Quraisy
sebagaimana yang dilukiskan itu. Sebagaimana
pula kaum muslimin melihat gambaran tentang
akibatyang menimpa kaum Quraisyyang keluar
dengan congkak dan sombong dengan menentang
Allah dan Rasul-Nya Pada akhir peperangan mereka
kembali dengan rnembirwa kehinaan, kekecewaan,
kesedihan, dan kekalahan. Allah mengingatkan
kaum muslimin terhadap sesuatu dengan segenap

nuansa dan isyaratnya,

'Janganlnh knmu mmjadi seperti nrang-lratg yang
keluar dari lumpungnya dengan rasa angkuh dan
funganmalsudriyalupadamanusinsntammghnlnngi
(orattg) dari jalan AIkh. Dan (ilmu) Allnh meliputi
ap a y arg mtrelm k4rj a*nn. "

Keangkuhan, riya, dan menghalang-halangi ma-

nusia dari jalan Allah, tampak jelas di dalam per-

kataan Abu Jahal ketika uhrsan Abu Suffan datang
kepadanya SetelahAbu Suffan berhasil membawa
rombongannya ke pantai dan selamat dari intaian
kaum muslimin, Abu Suffan meminta kepadaAbu

Jahal untuk membawa pulang rombongannya.
Karena, tidak ada keperluan untuk memerangi
Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya Sedang-

kan, kaum Quraisy sudah keluar dengan membawa
biduanita-biduanita dan gendang sambil bernyanyi-
nyanyi dan menyembelih unta di dalam perjalanan.

I-alu, Abu Jahal berkata, 'Tidak! Demi Allah, kita
tidak akan kembali sehingga sampai di Badar.

Kemudian kita berdiam di sana selama tiga hari.
kita sembelih unta, makan-makan, minum kfiamar,
para biduanita akan menyanyi untuk menghibur
kita. Maka, bangsa Arab akan senantiasa takut ke
pada kita."

Ketika utusan itu kembali kepadaAbu Sufan
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dengan melaporkan penolakan Abu Jahal, maka
Abu Suffan berkata, 'Aduh kaumku! Inilah ke-
lakuan Amr bin Hisyam (yakni Abu Jahal) ! Dia tidak
mau kembali, karena dia memimpin manusia lantas
berlaku melampaui batas, padahal tindakan me-
lampaui batas itu adalah perbuatan yang hina dan
dapat mendatangkan sial. Jika Muhammad menye
rang rombongan ifu, niscaya dia akan menjadikan
kita terhina."

Benar frasatAbu Su&an. Nabi Muhammad saw.

berhasil memukul pasukan ihr, dan menjadi hinalah
kaum musyrikin yang sombong, aniaya, riya, dan
menghalang-halangr manusia dari ialan A[ah itu.
Perang Badar telah mematahkan punggung
(melumpuhkan) mereka.

' ,.Allnh meliputi segala sesuatu yang merelu knja-
kan."'

Tidak ada sesuatu pun dari mereka yang dapat
lepas dariAllah. Kekuatan mereka sedikitpun tidak
dapat melindungi mereka dari Allah. Pasalnya, Dia
meliputi segala sesuatu yang mereka kerjakan.

fipu Daya Setan kepada Mereka
Ayat berikutnya melukiskan bisikan dan rayuan

setan terhadap kaum musyrikin supaya berangkat
berperang. Kemudian mereka mendapatkan ke
hinaan, kekecewaan, kerugian, dan kesusahan,

'Dan kztilw setnn mmjadilan nnelu mernnndnng baik
peknjaan mnelw dnn m.engatalan, 'Tidnk adn seuang

mnnusia p un y ang dapat mmang tcrhadnp lamu padn'

lari ini, dnn sesungguhnla sala ini adalnhpelindung'
mu.'Malca, tatkala kedua pasulean itu telah dnpat
saling mclilnt (bnhndapan), setan itu balik lcz b elalang
snaya bnlrnta, 'Sesungguhnya saya bulepas diri dari
kamu. Sesungguhnya saya dapat melihnt apa yatg
lumu selmJinn tidak dnp at melilmt. Say a takut lepadn
Attnh. Altnh sangat leras siksa-Nya. "'(al-Anfaal: 48)

Mengenai ayat ini dan peristiwa yang diisyarat-
kannya, terdapat beberapa riwayal Tetapi, tidak ada

yang berupa hadits dari Rasulullah saw. kecuali apa

yang diriwayatkan Imam Malik di dalam al- Muwa-
ththa'. Dalam kitab itu disebutkan bahwa telah
diceritakan oleh Atrmad ibnul Faraj, dari Abdul
Malik bin Abdul Anzibnul Majisyun, dari Malik,
dari Ibrahim bin Abi Ablah, dari Thalhah bin
Ubaidullah bin l<artn, bahwa Rasulullah bersabda,

"Tidnldnh iblis pernnh tsrlihnt demikian kzcil, tnhin'a,

tmnir, dan anat marah lecuali padn lari Arafah. H al
itu disebabkan in mekhat diturunlnnnya rahmat dnn
pengampunan dari dosa-dosa, melninkan apa yang
dilihntnya pada hari Pnang Badar."Para sahabat
bertanya, 'Wahai Rasulullah, apakah yang dilihat-
nya pada hari Perang Badar?" Rasulullah menjawab,

"Ketahuilnh, din nlzlilar MalnikatJibril nwnnagi tugas

di antnra pma mnl"ailat. I'
Di dalam riwayat ini terdapat perawi yang ber-

nama Abdul Malik bin Ab dul Aztz ibnul Majisyun.
Sedangkan, dia lemah haditsnya, dan riwayatnya
mursal.

Adapun riwayat-riwayat yang lain, di antaranya
dari Ibnu Abbas r.a. dari jalan Ali bin Abu Thalhah
dan IbnuJuraij, dari Urwah ibnuzZuber dari jalan

Abu Ishaq, dari Qatadah dari jalan Sa'id binJubair,
dari al-Hasan, dan dari Muhammad bin IG'ab. Di
bawah ini beberapa contoh dari riwayat-riwayat ihr,
yang diriwayatkan Ibnu Jarir ath-Thabari.
1. Telah diceritakan oleh al-Mutsanna dariAbdullah

bin Shalih, dari \tluawiyah, dari Ali bin Abu
Thalhah, dari IbnuAbbas, katany4 "Padawaktu
Perang Badar, iblis datang di dalam pasukan dari
setan yang membawa panji.panji, dalam benhrk
seorang laki-laki d,ari bani Mudlij. Sedangkan,
setan dalam benhrk Suraqah bin Malik bin
Jasyam. Maka, berkatalah setan kepada kaum
musyrikin, 'Tidak ada yang dapat mmgalnhkan
lamu hni ini, aku alun melindungi lamu!'
Maka, setelal.r orang{ftutg berbaris, Rasulullah
mengambil segenggam tanah. Kemudian mena-

burkannya ke muka orangorang musyrilg hingga
mereka lari terbirit-birit. Jubair datang kepada
iblis. Ketika ia melihatnya dan tangan iblis meng-
gandeng tangan seoftrng musyrik, maka iblis itu
segera melepaskan tangannya. Kemudian ia lari
bersama rombongannya. Kemudian lelaki itu
berkata, Wahai Suraqah, tadi kamu mengatakan
akan melindungi kami.' Suraqah (setan) itu ber-
kata, 'Sesunguhnya aku melihnt apa yang tidak
Irnmu lihnt. Sesungguhnya aku tnkut lupadaAlkh,
dan Allnh Malwleras siksa- Nya.'Setan mengata-
kan demikian ketika ia melihat malaikal"

2. Telatr diceritakan oleh Ibnu Humaid, dari Salamall
dari Ibnu Ishaq, dari Yazid bin Ruinan,. dari
Urwah ibnuz Zubek, dia berkata, "Ketika kaum

Quraisy telah sepakat untuk berangkat, mereka
menyebut-nyebut peperangan yang pernah
terjadi antara mereka dengan bani Bakar, maka
hal itu hampir memecah-belah mereka. I-alu,
muncullah iblis menampakkan diri kepada
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mereka dalam bentuk Suraqah bin Malik bin
Jasy'am al-Mudliji, salah seorang tokoh Kinanah.
Ialu, ia berkata, 'Aku akan melindungi kamu
kalau suku Kinanah mendatangi kamu dari
belakang dengan sesuatu yang tidak kamu sukai.'
Kemudian mereka segera berangkal"

3. Telah diceritakan oleh Basyar bin Mu'adz, dari
Yazid,dari Sa'id, dari Qatadah mengenai firman
Allah, 'Dan leetilu setan meniadilmn merekn me-

mandnrry baik pekzrjann merekn", hingga firman-
Nya, "Sangat kzras silca-Nya" Katanya, "Kami
mendapat informasi bahwa setan melihat Malikat

Jibril bersama malaikat-malaikat yang lain.
Maka" musuh Allah ini merasa tidak mempunyai
kemampuan untuk menghadapi malaikat, dan
dia berkata,'sesungguhnya aku mengetahui apa

yang tidak knmu lenhui. Sesungguhnya aku takut
Iepada Allah." Demi Allah, musuh Allah itu ber-

dusta. Ia tidak takut kepada Allah. Akan tetapi,
ia mengetahui bahwa ia tidak memiliki kekuatan
menghadapi Allah dan tidak ada yang dapat
melindunginya dari siksaan Allah. Begitulah
kebiasaan musuh Allah terhadap orang yang taat

dan patuh kepadanya. Sehingga, apabila kebe
naran berhadapan dengan kebatilan, maka ia
menyerahkan mereka dengan penyerahan yang

buruk, dan melepaskan diri dari mereka.

Kami, sesuai metode kami di dalam a<h-Zhilal,

tidak memaparkan urusan-urusan gaib ini dengan
perincian yang tidak terdapat di dalam nash Qu/ani
atau hadits Nabawi yang sahih dan mutawatir.
Karena, ini termasuk urusan akidah yang tidak
dapat ditetapkan kecuali dengan nash yang demi-

kian derajatnya (sahih lagi mutawatir). Akan tetapi,
pada wakhr yang sama kami juga tidak bersikap
menolak dan mengingkarinya...

Dalam peristiwa ini terdapat nash AlQur'an yang

menetapkan bahwa setan menampakkan indah
kepada kaum musyrikin itu mengenai perbuatan

mereka. Juga membangkitkan sBmangat mereka
untuk pergi berperang serta menyatakan akan

melindungi dan menolong mereka. Sesudah itu-
ketika kedua pasukan itu bertemu, yakni saling
melihat-"setan itu balik lu bekkang seraya berlmta,

'Saungguhnya sala berLepas diri daripadn knmu. Se-

sungguhnya saya dapat rulthnt apa yang lamu selalian

tidak dapat melihat. Saya talail lupadn Alkh. AIkh
sangat keras silrsa- Ny a. "

Maka, setan membiarkan mereka dan mening-
galkan mereka menghadapi akibatnya. Ia sama

sekali tidak menetapi janjinya kepada mereka.
Akan tetapi, kita tidak mengetahui bagaimana

cara setan menjadikan mereka memandang baik
perbuatan mereka itu. [alu, ia berkata kepada
mereka, 'Tidak ada seorang manusia pun yang
dapat mengalahkan kamu pada hari ini, dan se-

sungguhnya aku akhn melindungi kamu sekalian."

Juga tidak mengetahui bagaimana cara dia berbalik
ke belakang dan berkata sesudah itu.

Hanya caranya saja yang tidak dapat kita pasti-

kan. Karena, urusan setan itu semuanya adalah
urusan gaib. Tidak ada jalan bagi kita untuk mene
tapkan sesuahr pun dari urusannya kecuali sebatas
yang ditetapkan oleh nash yang dapat diterima.
Sedangkan, dalam hal ini, nash tidak menyebutkan
carany4 melainkan hanya menetapkan terjadinya
peristiwa itu.

Sampai di sini selesailah ijtihad kami. Dan, kami
tidak memiliki kecenderungan untuk mengikuti
metode yang ditempuh oleh Madrasah Syekh
Muhammad Abduh di,dalam menafsirkan, yang
berusaha mentalnvilkan setiap perliara eaib jenis ini
dengan takwil tertenhr yang menghilangkan gerak-

an perasaan dari alam ini. Misalnya, perkataan
Syekh Rasyid Ridha di dalam menafsirkan ayat,

' D an letilrn setnn mmj ad.ilun mnelw memnndmg baik
p elrnj ann mnela dnn mmgataknn,'Tidnk adn semang

mnnusia p un y ang dap at mmang tnhndnp lcamu padn

hmi ini. S esurryguhny a saya ini adnhh p elindungmu. "'
Yakni, ingatkanlah hai Rasul kepada orang{rang

mukmin, ketika setan menjadikan kaum musyrikin
itu memandang baik pekerjaan mereka, dengan
bisikannya. [alu, berkata kepada mereka dengan
menyampaikan ke dalam benak merek4' Tulak adn

seorang manusia pun yang dapat menang tuhadap
lmmu padn hari ini, baik dari para pengilatt Mulwm-
rnad yang lzmah-l.emah itu, maupun dari kabilah-
labilnh Arab. Karena pasulanmu lzbih pulasa, i um-

lnhmu lebih banyak,leelaratanmu lebih lubat, d"an di
samptngitu alu alan mtlirdungi lwmu."

Al-Baidhawi berkata di dalam tafsirny4 "Setan

menimbulkan pemahaman yang keliru kepada
mereka bahwa sikap mereka mengikutinya dikira
sebagai tindakan pendekatan kepada Allah, dan

Allah akan melindungi mereka. Sehingga, mereka
berkata, Ya Allah, tolonglah yang lebih lurus jalan-

nya dari kedua golongan ini, dan agama yang lebih
utama dari kedua agama ini (slam dan syirik)."'

'Malca, tatlilln ktdua pasukan itu telnh dnpat saling

melihat (bnh"adapan) senn bnbalik le belnknng...."
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Yakni, ketika kedua pasukan perang itu sudah
berdekatan, dan masing-masing mengetatrui keada
an yang lain. Sebelum terjadi kontak senjata dan api
peperangan berkobar, setan berbalik ke belakang,
yaitu arah antara kedua tumit (bagian belakang
kaki). Kelirulah ahli tafsiryang mengatakan bahwa
yang dimaksud dengan saling melihatitu adalah
bertemu. Yang dimaksud adalah bahwa setan
menghentikan tipuannya yang menampakkan baik
perbuatan mereka Maka, perkataan ini merupakan
perumpamzuln, ymg menyamakan kata bisi,kan

setandengan menyebutkan keadaan orang yang
menghadap kepada sesuafu . Juga menyarnakannya
l<ata meningalkanny a dengan keadaan orang yang
berbalik ke belakang.

Kemudian ditambahkan keterangan yang me
nunjukkan berlepas dirinya setan dari mereka lalu,
dibiarkannya mereka dengan segenap urusan
mereka, sembari berkata, "Sesungguhnya aku
berlepas diri dari kamu sekalian. Aku melihat apa
yang tidak dapat kamu lihat. Sesungguhnya aku
takut kepada Allah." Yakni, setan berlepas diri dari
mereka, dan takut terhadap sesuatu yang bakal
menimpa mereka. Ia pufus asa terhadap keadaan
mereka ketika melihat pertolongan Allah kepada
kaum muslimin dengan menurunkan para malaikar
'Allnh sangat kuas silxa-Nya'l mungkin ini perkata-
an setan, dan mungkin kalimat baru (firman Allah
lagr).

Saya katakan, ini berarti bahwa tentara setan
yang buruk itu membisikkan kepada kaum musyri-
kin dengan bergaul intim dengan ruh-ruh mereka
yang buruk. Tujuannya unfuk merayu dan menipu
merek4 sebagaimana halnya malaikat memberikan
ilham kepada kaum mukminin, dengan bergaul
intim dengan ruh-ruh mereka yang baik. Yakni,
untuk memantapkan hati mereka, dan menambah
kepercayaan mereka kepada janji Allah untuk mem-
berikan pertolongan kepada mereka.

Kecenderungan yang jelas di dalam menafsirkan
perbuatan qalaikat itu hanya semata-mata bergaul
intim dengan ruh orang-orang mukmin. Pada tem-
pat lain menetapkan bahwa malaikat tidak turut
berperang dalam Perang Badar meskipun Allah
berfirman dalam surah al-fuifaal ayat12,'Maka,
penggallah lupak mereka dan pancunglnh tiap-tiap
ujungjari mnelw. 'Juga menafsirkan bahwa tindak-

an setan ifu hanya semata-mata bergaul intim de
ngan ruh-ruh kaum musyrikin.

Itulah metode Madrasah Syekh Muhammad
Abduh secara umum. Misalnya lagi, penafsiran ter-
hadap "burung Ababil" dengan bakteri, di dalam
ffijn J,r< AmmaSyel<hMuhammad Abduh. Semua
ini merupakan tildakan berlebihan di dalam men-
takwilkan nash-nash yang berkaitan dengan per-
kara gaib. Padahal, penafsiran semaqtm ini tidak
ada urgensinya. IGrena, tidak ada halangan untuk
memaknai lafal-lafal itu dengan petunjuknya yang
jelas. Kita berhenti di belakang nash-nash yang
tidak ada penjelasannya secara rinci, dan tidak
ditunjuki oleh petunjuk yang tegas. Demikianlah
metode yang kami pergunakan.o

Sikap Ifuum Munafik
Wa ba'du, sementara setan menipu dan meng-

hasut kaum musyrikin agar pergr berperang de
ngan sikap sombongj riya, dan menghalangi manu-
sia dari jalan Allfi, dan kemudian membiarkan
mereka menghadapi akibatnya ..., maka kaum mu-
nafik dan orangorang yang dalam hatinya terdapat
penyakit lemah, menyangka orang{rang mukmin
dengan berbagai persangkaan. Yakni, ketika mereka
melihat kaum mukminin ini berhadapan dengan
pasukan musyrikin yang besar. Padahal, jumlah
kaum mukminin sedikit dan persiapannya lemah.
Mereka melihat-dengan hati yang sudah terkon-
taminasi dan pandangan terhadap simbol material
lahiriah yang menipu-bahwa kaum mukminin ini
mencampakkan diri mereka ke dalam kebinaszlan,
tertipu oleh agamanya. Pasalnya, kaum mukminin
menganggap agamanya akan dapatmenolong dan
melindungi mereka,

'(Ingatlah), Icetikn orarry-urarg rnurufik dnn orang-

lrang yang ada penyakit di dalam hatinya berlwta,
Mnela itu (orang-orang mukmin) ditipu ol"eh agan"a-

nya."'(al-Anfaalz 49)

Orang-orang munafik dan orangorang yang
hatinya berpenyakit itu ada yang mengatakan
bahwa mereka adalah sekelompok orang yangcen-
derung kepada agama Islam sewaktu di Mekah.
Namun, akidahnya belum benar dan hatinya beluni

6 Silakan baca penafsiran kami terhadap surah al-Fiil dan komentar kami terhadap tafsir Syekh Muhammad Abduh, rli dalam tafsi r azh-Zhilal
juz 30.
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mantap. Mereka keluar bersama rombongan kaum
musyrikin dengan hati yang labil (tidak mantap).
Ketika mereka melihat kaum muslimin yang sedikit
menghadapi kaum musyrikin yang begitu banyak,
maka mereka mengucapkan perkataan seperti itu.

Sesungguhnya orang-orang munafik dan orang-
orang yang ada penyakit di dalam hatinya itu tidak
mengetahui hakikat sebab-sebab kemenangan dan
kekalahan. Mereka melihat segala sesuatu dari segi
lahiriah (yang tampak) saja, tanpa melihat unput
batiniahnya. Juga tanpa merasakan kekuatan yang
tersembunyi di dalam akidah, kepercayaan kepada
Allah, tawakal kepada-Nya, dan menganggap kecil
jumlah dan kekuatan yang tidak bersandar kepada
akidah dan kepercayaan kepada Allah yang mem-
berikan kepadanya kekuatan yang sebenarnya.
Karena itu, wajarlah mereka menganggap kaum
muslimih hari itu sebagai orangorang yang tertipu
dan teperdaya oleh agamanya. Juga mencampak-
kan diri mereka ke dalam kebinasaan dengan
berani menghadapi tentara kaum musyrikin yang
banyak jumlahnya, menurut penglihatan mereka.

Pemandangan lahiriah memang tidak berbeda
kalau semata-mata dilihat dari segi lahiriahnya, baik
menurut hati yang berim:m maupun yang kosong
dari iman. Akan tetapi, yang berbeda ialah per-

hihrngan dan penilaian terhadap realitas lahiriah itu.
Hati yang kosong dari iman melihat fenomena
lahiriah itu apa adanya, tanpa mengetahui apa yang
ada di belakangnya. Sedangkan, hati yang beriman
melihat hakikat yang sebenarnya di balik fenomena
lahiriah itu. Yaitu, realitas yang menghimpun se-
genap kekuatan dan menimbangnya dengan tim-
bangan yang benar.

"(Alkilt berfrman),'Barangsiapa yang tawalml lupadn
Allah, maka sesungguhnya All"ah Mahaperkasa lagi
Mahabij al<s ana. "' (aI- Anfaal: 49)

Inilah yang diketahui oleh hati yang beriman,
dan yang menjadikannya tenang dan mantap. Hal
ini tertutup dari hati yang kosong dari iman. Se-

hingga, mereka membuat perkiiaan yang tidak
sama dengan perkiraan orang yang beriman.

Hal inilah yang memberatkan daun neraca, me
nentukan hasil, dan memastikan keputusan pada

ujung perjalanan, pada setiap zmnan dan lokasi.
Perkataan kaum munafik dan orang-orangyang

ada penyakit di dalam hatinya tentang golongan
Islam dalam Perang Badar, "Mereka tertipu oleh

agama merekn", adalah juga perkataan kaum muna-
fik dan orang-orang yang berpenyakit di dalam

hatinya setiap kali mereka melihat kaum muslimin
menghadapi pasukan thaghut yang besar jumlah-

nya dan perkasa. Sedangkan, persiapan kaum mus
limin yang pokok adalah agama ini. Yaitu, akidah
yang memotivasi dan memancarkan semangat,
yang merasa cemburu uluhiuyahAllah dirampas
dan lambang-lmFng kehormatan-Nya dirusak.
Akidah yang dimaksud adalah sikap tawakal
kepada Allah dan percaya akan pertolongan-Nya
kepadawali-wali-Nya.

Orang-orang munafik dan orangorang yang
berpenyakit di dalam hatinya bersikap seperti itu
agar mereka terlepas dari tugas. Sehingga, golong-

an muslinin itu sendiri yang berhadapan dengan
pasukan musyrikin yang besar jumlahnya. Hati
mereka menertawakan kaum muslimin yang berani
menentang bahaya dan menganggapnya enteng.
Hati mereka juga merasa heran mengapa kaum
muslimin berani menghadapi bahayayang begiht
jelas dan tidak menyenangkan. Mereka tidak me-
lihat alasan pembenar untuk melakukan tindakart
ngawur ini-menurut istilah mereka-dan mencam-
pakkan diri ke dalam kebinasaan. Mereka meng-
anggap kehidupan ini secara keseluruhan, ter-
masuk agama dan akidah,sebagai komoditas di
pasar dagang. Jika tampat< mengunfungkan, mereka
maju. Namun, jika membahayakan, maka memilih
keselamatan itu lebih utama.

Mereka tidak melihat urusan dengan pandangan

batin orang beriman. Mereka tidak menimbang
keberhasilan denAan timbangan iman. Sesungguh-
nya dalam perasazm dan timbangan orang yang
beriman, hal itu adalah komoditas yang meng-
untungkan selamanya. Karena, hal itulah yang
mendatangkan salah satu dari dua peruntungan
baik pertolongan dan kemenffigffi, atau mati
syahid dan masuk surga. Kemudian perhitungan
mengenai kekuatan pun berbeda antara kedua
golongan ini. Karena, orang beriman selalu mem-
perhitungkan Allah. Sedangkan, kaum munafik dan
orzmg yang hatinya ada penyakit tidak demikian.

Kaum muslimin di semua tempat dan pada setiap
zaman diseru untuk menimbang segala sesuatu
dengan timbangan iman dan akidah. Juga supaya
melihat segala sesuatu dengan pandangan dan hati
yang beriman, serta melihat dengan cahaya dan
petunjuk Allah. Jangan meganggap besar kekuatan-
kekuatan lahiriah thaghut. Jangan merasa hina
melihat kekuatan dan bobot diri sendiri, karena
mereka disertai Allah. Hendaklah mereka selalu
memperhatikan ajaran Allah kepada kaum beriman,
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"Barangsrapa yang bnnwakal l"po.do Allnh, malu
sesungguhrrya Allah itu Malupnlwsa lngi Malabijak-
sana.tt

Matrabenar Allah Yang Mahaagung.

campur Thngan;- 

.

Teiakhir, eI-Q*'* membentangkan suatu pe-.

mandangan tentang campur tangan Ilahi dalam pe
perilngan. Juga campur tangan makhluk tertinggt
yakni para malaikat, dengan perintatr Allah dan izin-
Nya, untuk turut mengambil tindakan dengan
menyikza dan menghukum orangorang kafir.
Malaikat mencabut nyawa mereka dengan cara
yang mengerikan. Malaikat menyakiti mereka de
ngan carayang menghinakan sebagai balasan atas
keangkuhan dan kesombongan mereka. Malaikat
mengingatkan kepada mereka terhadap perbuatan
dan cita+ita mereka yang buruk, pada saat yang
sangat sempit dan menyedihkan, sebagai balasan
yang setimpal. Allah tidak menzalimi mereka se
dikitpun.

Setelah membentangkan pemandangan itu,
ditetapkan pula bahwa hukuman terhadap orang-
orangkafi ryangmendustakanitrmerupaxan*sunnah
yang berlaku sejak dulu, "Sepnti luadaan kaum
Fir'aun dan orang- orang seb elum merelw."Karena,
Allah tidak akan pernah mengubah kenikmatan
yang diberikannya kepada suatu kaum, sehingga
mereka sendiri yang mengubah dengan dirinya
(ulahnya) sendiri. Demikian pula tindakan-Nya
terhadap Fir'aun dan para pembantunya. Juga ter-
hadap setiap orang yang bersikap dan berperilaku
seperti Fir'aun,

3tA:^<inii;a:;Xiii;4ils33Jt
Ai'iejszrlil jj{,"r^tt"$A$
t#-*,A-:'f<x4${,iq
;i\ JI"W\N cu.tir Sj:;.Jc ;K
i"6,\$L j.;i:'"rb,ij$ip:i:6

6.*;;5,i3"^:JtW,k-d';i(;.a;;
Jt;;5.1&ryu'K\<:(,#i(
,iKKu6:,?t!"i;,K:*)iuaii;3t,

gubi;'skZ;;,Jr:aA,;,<.3\
"Ifulau kamu melilwt lwtilu para malaitmt menmbut

jiwa orang-urang jang kafr seraya mmtulul mulu dnn
belakang mnela (dan b nlwn), "Fasalunlnh obhmu

sika neraka yng membalur', (tentulah lumu alan
mn(Ea ngi). Dclfiikian itu disebablwn ohh pnbuann
tnngannru sendiri. Sesungguhnya Allah sekali-lnli tidak
menganiaya lwmba-Nya. (Keadnan mnelw) serupa

dtrryan luadaan Fir bun dan pmgikut-pengikutnya
serta orang-lrang yarg sebclumnya. Mereka meng-

inglui ay at- ay at Allah, nwka Allah rneny ilc a mneka
disebablrnn dwa-dwany a. Saunguhnya Allalt Maltn-
kuat lagi Amat Kuas silcaan-Nya. Yang demikian
(silrsam) itu adnlah larerut sesunggulny a Allah sekali-
l@li tidak alun mernhubalt suatu nilonat yang tclah
dianuguahknn- Ny a lupadn suatu luum, hinga laum
itu memhubah apayangadnpada dii mnelu sendiri.
Sesungguhnya Allnh Maln Mendengar lagi Maln
Mengetahui, (kzadnan mereka) smtp a dtngan leadnnn
Fir'aun dan p engikut-,p mgikutny a snta oratg- orang
yang sebelurnnya. Mneka mmdustakan ayat-ayat
Tuhannya. Maln, Kami membinasalun mnela di-
sebablun dosa-dnsanya dnn lfumi bngekmknn Firhun
dan p engikut-pengikutny a. S emuany a adalah orarg-
nrang y attg ztlirn. " \aI- Anfaal: 50-54)

Dua ayat pertama dalam segmen ini, "Kahu
kamu rnelihat ketika para malnikat mencabut jiwa
orang-orang yang lufir serala memukul mukn dnn
belalang mnelu' (dan bnlun),'Pasalmnlah ohhmu
silcsa noal@ yang munbaknr', (tentulah kamu alwn
merasa ngni). Dunikian itu disebabkan olzh pnbuann
tanganmu sendii. Senngulmya Allnh selali-kali tidak
rnenganiay h"amba- Ny a...'l'menjelaskan keadaan
kaum musyrikin dalam Perang Badar. Para malaikat
turut serta di dalam peperangan sebagaimana difir-
mankanAllah,

' Malw, pmgallah kpala merela dm p arwnglah tiap -

tiap ujungjari mmela. (I{etentuan) yang demikian itu
adalnh lwrena sesungguhnya merelw mmmtnng Alhh
dan Rnsul- Ny a. Barangsiapa menentang Allnh dan
R.asul-Nya, malm sesungguhnya Allah amat keras

silcsaan- Ny a. " (al-Anfaal: 12-13)

Kami, sebagaimana sudah kami katakan ketika
memaparkan nash ini pada juz sembilan, tidak
mengetahui bagaimana cara malaikat memenaggal
kepala mereka dan memancung ujung jari mereka
Akan tetapi, ketidaktahuan terhadap caranya itu
tidak mendorong kami untuk memalingkan nash
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dari petunjuk lahiriahnya. Yaihr, bahwa di sana ada
perintah dari Allah kepada malaikat untuk me-
menggal. Sedangkan, malaikat itu "tidak melnnggar

apa yang diperintahkan Allah kepada mneka, dan
seruntiasa melalsanalwn apa yang diprintahlwn".T

Kedua ayat ini mengingatkan kepada apa yang
terjadi pada Perang Badar.Juga melengkapi cerita
tentang apa yang dilakukan para malaikat terhadap
orang{rang kafr dalam perang itu.

Selain itu, kedua ayat ini juga menjelaskan kon-
disi yang kekal setiap kali malaikat mencabutnyawa
orang{ftmg kafir, baik pada waktu Perang Badar
maupun pada wakhr-waktu yang lain. Firman Allah,
"Kalnu kpmu mdihat ...,"'tniditujukan kepada setiap
orang yang melihat, sebagaimana banyak kita
dapati metode ini di dalammemberikan pengaralr-
an terhadap pemandangan yang tampak oleh mata.
Yakni, yairg karenanyalah setiap orang yang dapat
melihat akan mengarahkan perhatiannya ke sana.

Baik yang ini maupun ihr, maka pengungkapan
Al-Qur'an dengan melukiskan gambaran yang
buruk bagi orangorang kafir dan malaikat men-
cabut nyawa mereka, dalam pemandangan yang
hina, menambah kehinaan bersama azab dan ke
matian,

"Kahu knmu melihnt kztilca para mnlnilat mmcabut
jiwa orang-orangyang lafr serala memukul mula dnn
belalnng msrekn...."

Kemudian bentuk kalimafrrya berubah dari bentuk
kalimat berita kepada kalimat imperatif (perintah),

",(Dan malailmt baknta) 'Rasaknnlnh ol"ehmu silcsa

nnakn yang membalar!"'

Pemandangan itu dihadirkan kembali, seakan-
akan apa yang terjadi saat itu sedang tersaksikan.
Juga seakan-akan nerakajahanam dengan apinya
yang menjilat-jilat dan berkobar-kobar dalam pe-

mandangan itu, sedang mereka dilemparkan ke
dalamnya dengan disertai hardikan dan bentakan-
bentakan.

"...Demikian itu disebabknn oleh pnbiatan tanganmu
sendiri...."

Kamu hanya menerima balasan yang adil, yang
layak kamu terima karena perbuatan tanganmu
sendiri.

"... Sesungguhny a Allah selrali- lmli tidnk menganiny a
hnrnba-Nya.'

Nash ini, dengan pemandangan azab yang
membakar, menimbulkan beberapa pertanyaan di
dalam jiwa. Apakah kita melihat ini sebagai
ancaman dari malaikat kepada orangorang kafir
dengan azab padailoat tu yang akan datang yang
telah ditetapkan buat mereka sesudah kebangkitan
dari kubur dan hisab, sebagaimanayang telah ter-
jadi pada mereka? Ataukah, mereka akan men-
dapatkan azab yang membakarkarena sematamata
dicabut nyawanya itu?

Keduanya serba mungkin. Tidak ada sesuatu
pun yang menghalangi pemahaman seperti itu
terhadap nashAl-Qur'an tersebul IGmi tidak ingin
menambah ketetapan ini, karena ini merupakan
perkara gaib yang hanya Allah sendiri yang me
ngetatruinya Kewajiban kita terhadapnya hanyalah
meyakini terjadinya. Dan mengenai terjadinya,
tidak ada yang dapat menolak. Sedangkan kapan
waktunya, hanya diketahui olehT-at Yang Maha
Mengetahui perkara gaib.

Sekarang kita beralih dari perhentian sepintas
kilas ini seiring dengan peralihan konteks untuk
menetapkan hakikat global di balik pemandangan
tersebul Sesungguhnya hukuman terhadap oftmg-
orang kafir dengan kehinaan danazab itu sudah
menjadi sunnah yang berlaku (ketetapan baku)
yang tidak pernah berubah dan berganti. Maka,
inilah tempat kembali (akiba$ yang pasti, yang
berlaku sejak datrulu kala,

"(Ifuadaan mnekn) serupa dengan keadaan Fir'aun
dan pengikut-pengikutnya serta orang-orang lang
sebelumnya. Mereka mengingknri ayat-ayat Allah,
maka Allah nryika mnelw disebablan dasa-dnsanya.

Saungguhnya AIInh Mahalfliat lagi amnt knas silsaan-
Nya."(al-Anfaalz 52)

Allah tidak menyerahkan manusia kepada hal-
hal yang sepintas kilas. Juga tidak kepada kebetul-
an-kebetulan yang tidak ada patokannya. Semuanya
diatur dengan sunnah-Nya yang ditetapkan dengan
qadar-Nya. Apa yang menimpa kaum musyrikin
pada waktu Perang Badar adalah yang juga me
nimpa kepada kaum musyrikin setiap saaf dan telah
menimpa Fir'aun dan orangorang sebelumnya,

/,
1_:

I

(
I

7 Tidak st'pcrti yang dikatakan oleh almarhum Sayyid Rasyid Ridha yang menetapkan bahwa malaikat tidak menyertai mereka dalam peperangan
dalam Perang Badar, kecuali dengan bergaul intim dengan roh-roh mereka dan meneguhkannya. Takwil ini bertentangan dengan lahir nash,
scdangkan nash itu lebih utama diikuti.
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"...Merela mmgingknri ayat-ayat Allnh, mnlm Allnh
menyil$a merekn disebablmn dnsa-dosanya.... "

Mereka tidak dapat lepas dari azab Allah,

",Sesunguhnya Allah Mahakuat lagi amat luras
siksaan-Nya."

Allah telah memberikan nikmat-Nya kepada
mereka telah memberikan rezeki dan karunia-Nya,
telah meneguhkan kekuasaan untuk mereka di
muka bumi, dan telah menjadikan mereka khalihh-
Nya. Semua ini diberikan Allah kepada manusia
sebagai ujian dan cobaan. Dengan tujuan untuk
menilai mereka, apakah mereka mau bersyukur
atau malah kufir? Ternyata mereka bertindak kuf.r
dan tidak bersyukur. Mereka berlaku sombong dan
melampaui batas dengan nikmat yang diberikan
kepada mereka itu. Mereka teperdaya oleh nikmat
dan kekuatan itu lantas menjadi sewenang-wenang,
melampaui batas, kafir, dan durhaka. Ayat-ayat
Allah pun didatangkan kepada mereka, tetapi mereka
mengufurinya.

Nah, pada waktu itu, berlakulah atas mereka
sunnah Allah yang berlaku terhadap orang-orang
kafir sesudah sampai kepada mereka ayat-ayat-Ny4
tetapi mereka mengingkarinya. Pada wakhr itu
Allah mengubatr nikmat itu, dan menghukum mereka
dengan azab serta menghancurkan mereka,

"Yang demikian (siksaan) itu adnl,ah lmrena sesung-

guhryaAllah selali-lilli tidak almn mengubah suatu

nikmat yang tel.ah dianugerahlmn-Nya kepa"da suatu

lmum, hingga laum itu mmgubah apayangadnpadn
diri merelm send,iri. Saungguhnya Allnh Mah.a Men'
dengar lagi Maha Mengetahui. (Keadaan rnereka)

serupa dengan keadaan Fir'aun dan pengikut-peng-
ikutnya serta orang-orang yang sebelumnya. Merelm

mendustakan ay at - ay at Tulnnny a. Mala, Knmi mem-

birasakan mereka disebablmn dosa-dnsanya dan Kami
tarygelamlwn Fir'aun dan pmgikutparyikutnya. Snnun-

nya adnl"ah orang-orangyarry znlim." (al-Anfaal: 53-
54)

Allah membinasakan -"."k" setelah mereka
mendustakan ayat-ayat-Nya. Allah tidak membinasa-

kan mereka sebelumnya, meskipun mereka sudah
kafir, karena ini merupakan sunnah dan rahmat-
Nya,

"... Kami tidnk aknn mengaznb i ebelum l(nmi mengutus

seorang rasul." (al-lsraa': 15)

Di sini, Allah mengungkapkan Fir'aun dan peng-

ikutnya serta orang{rang sebelumnya yang serupa

dengan mereka yang mendustakan ayat-ayatAllah
lantas dibinasakan oleh-Nya itu sebagai"'0rartg-
nrangytg zalim."Penggunaan llata <alim di sini
dengan arti "lafir' atau "musyrik" adalatr pengguna
an kata-kata yang biasa dipakai oleh Al-Qur'an.

Marilah kita berhenti sejenak di hadapan nash
ini, ,
' tang danikian (silcrann) itu adnlah lurma. sesurtgguh-

nya Allah sekali-kali tidak akan mengubah suatu

nikmnt yang telnh dianugnaltlan-Nya leepadn suatu

lwum, hinga luum itu mengubah apayangadn padn

diri mnelw smdiri.... " (al-Anfaaft 53)

Nash ini, dari satu sisi menetapkan keadilan
Allah di dalam memperlakukan manusia Sehingga
tidak dicabut-Nya dari mereka kenikmatan yang
diberikan-Nya kepada mereka kecuali sesudah
mereka mengubah niat merek4 mengganti peri-
laku dan sikapnya, dan membolak-balikkan aturan-
nya. Jika demikian, sudah sepantasnya Allah meng-
ubah nikmat yang diberikan-Nya kepada mereka
sebagai ujian dan cobaan. Pasalnya, mereka tidak
mempergunakannya secara wajar dan tidak men-
syukurinya.

Dari sisi lain, Allah memuliakan makhluk yang
bernama manusia ini dengan penghormatan se
demikian besar. Yakni, dengan memberlakukan
takdir-Nya sejalan dengan gerak dan tindakan ma-

nusia itu sendiri, beserta afuranyang merekapilih
untuk diri mereka sendiri. Dan dari sisi ketiga,
memberikan tanggung jawab yang besar atas peng-

hormatan yang demikian besar ini. Maka, manusia
dapat melestarikan nikmat Allah atas mereka itu
dan dapat menjadikannya ditambah oleh Allah, jika
mereka mengakui dan mensyrkurinya. Hal ini
sebagaimana mereka juga dapat melenyapkan nik-
mat tersebut manakala mereka mengingkarinya
dan menyombongkan diri, menyelewengkan hati
dan langkahlangkahnya.

Hakikat besar ini mencerminkan satu sisi dari
sisi-sisi "tashawwur islami terhadap hakikat ma-

nusia", dan hubungan qadar Allah dengannya di
alam wujud ini. Juga hubungannya dengan alam
semesta dan hukum yang berlaku padanya. Dari
sisi ini, tampak jelaslah harkat manusia ini dalam
timbangan Allah, dan betapa Allah memuliakannya
dengan pemberian harta semacam ini. Hal ini
sebagaimana juga tampak sejauh mana potensi
manusia unfuk melakukan sesuatu dengan segala

akibat yang bakal menimpa dirinya dan apa yang
ada di sekitarnya.
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Dengan demikian, tertolaklah pandangan negatif
dan hina yang ditetapkan oleh paham-paham mate-
rialis, yang melukiskan unsur-unsur negatif ter-
hadap ketetapan-ketetapan yang pemaksa. Yaitu,
ketetapan ekonomi, ketetapan sejarah, dan ketetap
an dinamika dan lain-lainnyayang eksistensi manu-
sia dianggap tidak memiliki daya dan kekuatan
terhadapnya. Juga tidak memiliki kemampuan apa-

apa kecuali tunduk secara muflak kepada ketetap
an-ketetapan itu. Seakan-akan manusia ifu makhluk
yang sia-sia, tak punya daya, dan hina.8

Hakikat ini juga menggambarkan adanya hubung-
an kelaziman antara tindakan dan perbuatan di
dalam kehidupan dan aktivitas manusia. Juga meng-
gambarkan keadilan Allah yang mutlak di dalam
menjadikan kelaziman ini sebagai salah satu sun-
nah-Nya di dalam memberlakukan qadar-Nya. Dalam
hal ini, fdak ada seorang pun dari hamba-Nyayang
dianiaya,

"Sungguhnya Allnh sekali-kali tidak menganiaya
hnmba- Ny a." (al-Anfaal: 51)

' Maka, Kami membirasalmn mnelw diseb abkan dosa-

d osany a dnn Kami tmggelnmknn Fir'aun dnn p mgikut-
pengikutnya. Semuanya adalah lrang-zrang )ang
aalim. " (aI- Anfaal: 54)

"Yangdemikian (siksann) itu adnl"ah knrmn saungguh-
nya Allah sekali-kali tidak akan mengubah suatu
nikmat yang telnh dianugerahkan-Nya kepada suatu
knum, hingga knum itu mengubah apa yang adn pa"da

diri mnekn sendiri." (al-Anfaal: 53)

Segala puji kepunyaan Allah, Tuhan semesta
alam.
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"Sesdngguhnya binatang (makhluk) yang
palittg buruk di sisi Allah ialah orang-orang
ya^ng kalir, karena mereka itu tidak beriman.
(55) (Yaitu) orang-orang yang kamu telah meng-
ambil perjanjian dari mereka, sesudah itu
mereka mengkhianati janjinya pada setiap kali-
nya, dan mereka tidak talcut (akibat-akibatrya).
(56)Jika kamu menemui mereka dalam pepe-
rangaJr, maka cerai-beraikanlah orang-ora"ng
yang di belakang mereka dengan (menumpas)
mereka, supaya meneka mengambil pelajara^n.
(57) Jika kamu khawatir akan (terjadinya)
pengkhianatan dari suatu golongan, maka
kembalikanlah perja"njian itu kepada mereka
dengan caxa yang jujur. Sesungguhnya Allah
tidak menyukai orang-oriang yang berkhianal
(58) Janganlah orang-orang yang kafir itu
mengira bahwa mereka 

"l"l dapatlolos (dari
kekuasaan Allah). Sesunguhnya mereka tidak
dapat melemahkan (Allah). (59) Siapkanlah
unhrk menghadapi mereka kelmatan apa saja
ya^ng kamu sa^nggupi dan dari kuda-kuda yang
ditarnbat untrrk berperang (y""S dengan per-
siapan iur) kamu menggentarkpn muzuh Allatr,
musuhmu, dan orang-orang selain mereka
yang kamu tidak mengetatruinya; sedang Allah
mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafl<ah-
kan pada jalan Allah, niscaya akan dibalas de-
ngan cukup kepadamu dan kamu tidak akan
dianiaya (dirugil<arr). (60)Jika mereka condong
kepada perdamaian, maka condonglah ke-
padanya dan bertawakallah kepada Allah.
Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar
lagi Maha Mengetahui. (61) Jika mereka

bermaksud hendak menipumu, maka se-
sungguhnya cukuplah Afhh (menjadi pelin-
dungmu). Dialah yang memperkuaturu dengan
pertolongan-Nya dan dengan para mukmin,
(62) dan Yang mempersahrkan hati mereka
(orang-orang ya.ng beriman). Walaupun kamu
merhbelanjala+ semua (kekayaan) ya^ng ber-
ada di bumi, niscaya kamu tida"k dapat mem-
persahrkan hati mereka Akan tetapi Altah
telah mempersahrkan hati mereka- Sesung-
guhnya Dia Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.
(63) IIai Nabi, cukuplatr Allah (menjadi Pe-
lindung) bagimu dan bagi ora.ng-orang muk-
min yang mengikutimu. (64) IIai Nabi, kobar-
kantah semangat para mukmin ihr unhrk ber-
perang.Jika ada dua puluh orang ya^ng sabar
di antara kamu, niscaya mereka dapat me-
ngalahkan dua rahrs orang musuh. Jika ada
serahrs orang (yangsabar) di antaramr4 mereka
dapat mengalahka^n seribu dari orang-orang
kafir, disebabkan orang-orang kafir ihr kaum
ya.ngtidak mengerll (65) SekarangAllah telah
meringankan kepadamu dan Dia telah me-
ngetahui bahwa padamu ada kelemahan.
Ivlat<a jika ada di antaramu serahrs orang yang
sabar, niscaya meneka dapat mengalahkan dua
ratus oramg. Dan, jika di antaramu ada seribu
orang (yrt g sabar), niscaya mereka dapat
mengalahka^n dua ribu orang dengan seizin
Alafi. Dan Allah beserta orang-orang yang
sabar. (66) Tidak patut, bagi seorang Nabi
mempunyai tawana.n sebelum ia daFatmelum-
puhkan musuhnya di mukabumt l(amu meng-
hendalci harta benda duniawi sedanglran Allah
menghendaki (pahala) akhirat (untukmu).
Allah lVlahaperkasa lagi Mahabija^ksana. (67)
Kalau tidak ada ketetapan yang telah ter-
dahulu dari Allal\ niscaya kamu ditimpa siksa-
an yang besar karena tebusan yang kamu
ambil. (68) Maka, makanlatr dari sebagian
rampasan perang yang telah kamu arnbil itr4
sebagai makanan yang halal lagi bailq dan
bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya
Allah Maha Pengampun lagi l{aha Fenyayang.
(69) Hai Nabi katakarilafr kepada tawanan-
tawanan yang ada di tanganmu, ]Ik Allatl
mengetahui ada kebaikan dalam hatimu, nis-
caya Dia akan memberika^n kepadamu yang
lebih baik dari apa yang telah diambil darimu
dan Dia a^kan mengampuni kamu.'Allah lVlahr
Pengampun lagi Maha Penyayang. (70) Akan

I
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tetapi, jika mereka (tawanan-tawanan itu) ber-
maksud hendak berkhianat kepadamr4 maka
sesungguhnya mereka telah berkhianat kepada
Allah sebelum ini. LaIu, Allah menjadikan(mu)
berkuasa terhadap mereka. Allah Maha
Mengetahui lagi Mahabijaksana- (71) Sesung-
guhnya orang-orang yang berirnan dan ber-
hijrah serta berjihad dengan ha.rta dan jiwanya
pada jalan Allah dan orang-orang yang mem-
berikan tempat kediaman dan pertolongan
(kepada orangorang muhajirin), mereka itu
sahr sama lain lindung-melindungi. Dan (ter-
hadap) orang-orang yang berimarb tetapi belum
berhijrah" maka tidak ada kewajiban sedikit
punatasmu merekarsebelumrnereka
berhijralr. (Akan t€tapr)jika mereka meminta
pertolongan kepadamu dalam (unrsan pem-
belaan) agama, maka kamu wajib memberika.n
pertolongan kecuali terhadap kaum ya^ng telah
ada perjanjian antara kamu denga^n mereka.
Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.
(72) Adapun orang-orang yang kafir, sebagian
mereka menjadi pelindungbagi sebagian yang
lain.Jika kamu (hai para muslimin) tida.k me-
laksanakan apa yangt€lah diperintahkan Allah
itu" niscaya akan te4adi kekacauan di muka
bumi dan kerusa^kan yang besar. (73) Orang-
orang yang berima^n dan berhijrah serta ber-
jihad pada jalan Ahfq dan orang-orang yang
memberi tempat kediannan da^n memberi per-
tolongan (kepada orang-orang muhajirin),
mereka itulah orang-orang yang bena^r-benar
beriman. Mereka memperoleh ampunan dan
rezeki (nikmat) yang mulia. (7a) Orangorang
yangberiman sesudah ihg kemudian berhijrah
dan berjihad bersamamu, maka orang-orang
itu termasuk golonganmu (iuga). Ora^ngorang
yang mempunyai hubungan itu sebagiannya
lebih berhak terhadap sesiunanya (daripada yang
kerabat) di dalam kitab Atlah. Sesungguhnya
Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." (75)

Pengantar
Pelajaran terakhir dari surah al-Anfaal ini me-

muat banyak kaidah pergaulan antarpasukan yang

bermacam-macam dalam kondisi damai dan
perang, serta aturan internal masyarakat Islam dan

hubungan-hubungannya dengan pihak luar. Juga
pandangan Islam terhadap perjanjian-perjanjian
dalam berbagai keadaan dan pandangannya me-

ngenai hubungan darah, suku, bangsa, dan hu-

bungan-hubungan akidah.
Darinya tampak jelas sejumlah kaidah dan hukum,

yang sebagiannya sudah berakhir, dan sebagiannya
bersifatgradual (tahapan) sesuai dengan situasi dan
kondisi beserta realitas. Kemudian dimasukkanlah
penyelarasan akhiryang ditetapkan dalam surah at-

Taubah ketika perigde Madinah hampir habis.
Kaidah-kaidah dan hukum-hukum ini sudah

cukup dalam konteks paparan ayat-ayat Al-Qur'an.
1. Orang-orang yang menjalin perjanjian dengan

pasukan Islam, kemudian merusak perjanjian
itu, maka mereka adalah sejelekjelek makhluk.
Oleh karena itu, pasukan Islam selayaknya mem-
berikan pendidikan kepada mereka dengan suatu
pendidikan yang dapat menjadikan mereka takut
dan lari. Demikian juga orang{rang yang ada di
belakang mereka, yang mendorong mereka
unfuk merusak perjanjian ihr atau untuk meng-
hancurkan pasukan Islam.

2. Orangorang yang menjalin perjanjian, yang pe
mimpin Islam merasa khawatir mereka akan
merusak perjanjian dan berkhianat, maka pe-

mimpin Islam boleh membatalkan perjanjian itu
dan mengumumkannya. Oleh karena itu, boleh
memerangi mereka, memberikan pelajaran ke
pada mereka, dan menakut-nakuti orang{rang
seperti mereka, yang ada di belakang mereka.

3. Pasukan Islam harus senantiasa mempersiap
kan persiapan-persiapannya dan mengoptimal-
kan kekuatanny4 agar kekuatan yang mendapat
petunjuk ini merupakan kekuatan tertinggi di
mukabumi, yang ditakuti oleh semuakekuatan
yang batil, dan didengarkan kekuatannya di
seluruh penjuru dunia. Maka, pertama-tama
mereka akan takut menyerang negeri Islam, dan
menyerah kepada kekuasaan Allah. Sehingga,
mereka tidak menghalang-halangi para juru
dakwah untuk mendalnvahkan Islam di negeri-
nya, dan tidak menghalang-halangi seseorang
untuk menerima daln'ah itu. Juga tidak meng-
klaim memiliki hakkedaulatan terhadap manu-
sia dan memperbudak mereka, sehingga agama
(ketundukan) secara total hanya untukAllah.

4. Apabila golongan non-Islam mengajukan per-
damaian kepada pasukan Islam, dan tidak meng-
halang-halangi umat Islam, maka pemimpin
Islam harus menerima ajakan damai itu. Apabila
mereka menyembunyikan niat menipu di dalam
hati, dan tidak tampak tanda-tanda yang menun-
jukkan kebohongannya itu, maka hendaklah
pemimpin atau golongan Islam menyerahkan
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urusan itu kepadaAllah. Karena, Allahlah yang
mencukupi dan melindungi kaum muslimin dari
kejahatan para penipu itu.

5. Jihad merupakan kewajiban atas kaum mus-
limin, meskipun jumlah musuh mereka bebe
rapa kali lipat banyaknya. Mereka akan men-
dapatkan kemenangan dengan pertolongan Allah.
Seorang tentara Islam cukup untuk melawan
sepuluh tentara musuh, dan cukup untuk me
lawan dua orang musuh, dalam kondisi paling
lemah. Dengan demikian, kewajiban jihad tidak
menunggu berimbangnya kekuatan lahiriah
arfiara kaum mukminin dan musuh mereka.
Maka, cukuplah kaum mukminin mempersiap
kan kekuatan semampunya, bertakwa kepada
Allah, mantap hati dalam perang, bersabar meng-
hadapinya, dan menyerahkan segala sesuafunya
kepida Allah. Karena, mereka memiliki kekuat-
an lain yang bukan kekuatan material lahiriah.

6. Yang menjadi cita-cita pasukan Islam yang per-
tama kali hendaklah ingin meruntuhkan ke-
kuatan thaghut dengan meruntuhkan semua
sarana kekuatannya. Apabila penawanan orang-
orang yang turut perang dan penebusan mereka
tidak merealisasikan tujuan ini, rnaka tindakan
ini (menawan dan meminta tebusan) adalah suahr
tindakan yang masih jauh (tidak diperkenan-
kan). Hal itu agar para rasul dan pengikut-peng-
ikutnya tidak memiliki tawanan kecuali setelah
mereka dapat menghancurkan musuhnya di muka
bumi, dapat menghancurkan kekuatan mereka,
dapat mengungguli dan menguasai mereka
dengan kekuatannya. IGhu dernikian keadaan-
nya, maka tidak terlarang bagi mereka untuk
memiliki tawanan dan meminta tebusan. IGlau
keadaannya belum seperti ihr, maka membunuh
musuh dalam peper:urgan adalah lebih utarna
dan lebih layak

7. Harta rampasan perang dari kaum musyrikin ifu
halal bagi kaum rnuslimin. Hal ini sebagaimana
dihalalkan bagi mereka untr-lk grerninta tebusan
dari para tawanan setelah mereka dapat nengalah-
kan dan menundulJ<an musuh, dapat mematah-
kan kekuatanqya dan menghancurkannya.

8. Tawanan pasukan Islarn itu seyogianya dirayu
atau didakwahi untuk masuk Islam. Juga disam-
paikan janji Allah kepada mereka, bahwa Dia
akan memberikan kepada mereka sesuatu yang
lebih baik daripada harta rampasan dan tebusan
yang dipungut dari mereka. Ialu, ditakut-takuti-
nya mereka bahwa jika mereka berkhianaf maka

mereka alan diaz,ab oleh Allah pertama kali.
9. Unsur kesatuan dalam masyarakat Islam ada-

lah akidah. Akan tetapi, kesetiaan dalam masya-
rakat Islam ini harus didasarkan pada akidah
beserta disiplin gerakan. Maka, orang-orang
yang beriman dan berhijrah, dan orangorang
yang memberikan banfuan dan pertolongan,
sbbagian mereka adalah wali (kekasih, teman
setia) bagi sebagian yang lain. Sedangkan,
antara orang-orang yang beriman dan tidak
berhijrah ke negeri Islam, maka tidak ada ikatan
kesetiaan antara mereka dengan pasukan Islam
yang ada di negeri Islam. Artiny4 mereka tidak
saling menolong dan tidak saling menanggung.
IGum muslimin tidak perlu menolong mereka
kecuali apabila akidahnya dirusak. Sedangkan,
perusakan ini dilakukan oleh kaum yang tidak
ada ikatan perjanjian dengan kaum muslimin.

10. Penegakan persafuan dan kesetiaan dalam
masyarakat Islam atas unsur akidah dan di.
siplin gerakan, tidak menghalangi keberadaan
sahr keluarga lebih dekatkepada keluarga yang
lain. Maka, mereka lebih dekat kesetiaannya
manakala terealisir syarat akidah dan syarat
disiplin pergerakan. Adapun hubungan keke
rabatan semata-mata, tidaklah menimbulkan
nilai lebih utarna dan kesetiaan, apabih terhpas
darijalinan akidah dan gerakan.

lnilah-secara global-prinsipprinsip dan kaidatr-
kaidah yang terkandung dalam pelajaran ini, yang
mencerminkan sejumlah kebaikan dari kaidah-
kaidah aturan Islam baik internal maupun eks-
ternal. Dan akan kami coba membahasnya secara
terperinci di dalam menafsirkan nash-nashnya
berikut ini.

Kehidupan Kaum Muslimin ketika
Pembentukan Daulah l$talniah di Madinah
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"Sesuttgguhrry a binntang (nalhluk) y ang paling buruk
di sisi Allah ialah lrang-orang jong kofir, karena

mneka itu tidnk bniman. (Yaitu) orang-orang Jang
lrnmu telnh mmgambil perjanjian dnri mnelu, sesudah

itu merekn mengkhianati janjinya padn setlap laltnya,
dnn merela tidak nkut (akiba| akibatuy a).Jilu lumu
mmemui muekn dnlnm pepnarryan, m"akn cnai-bnai-
lranlah nrang-nrangyang di belakang mnekn dengan

(menumpas) merela, supaya mereka mengambil pe'
Iajaran.Jika lumu khawatir alwn (trjadinya) peng-

khiaratan dari suatu gohngan, makn lcembalikanlnh
perjanjian itu ktpada merela dnryan carayrryjujur.
Sesunguhny a Allah tidak meny ului orang-orang y ang

berkhianat. Janganlah orang-orang yang kafir itu
mengira bahwa mnelu akan dnpat Lolns (dari lcekuasa-

an Allnh). Saurgguhny a muelw tidak dnpat mel"emnh-

kan (Allah). Siapknnlnh untuk menghadapi mereka

lukuatan apa saja yang lumu sangupi dnn dari kuda-
kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan

persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah,
musuhmu, dnn orang-orang selain merelw yang knmu

tidak mengetahuinya ; sedang Allah. mengetahuiny a.

Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah,
niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan

kamu tidak akan dianiaya (dirugikan). Dan, jika
mueka condong lupadn p ndamaian, mnlm condonglnh

lupadanya dan bertawakalkh kepada Alkh. Sesung-

guhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha
Mengetnhui.Jikn mne kn bermalsud lmdnk menipumu,

makn sesungguhnya cukuplah Alkh (menjadi pelin-
dungmu). Dialah yang memperkuatmu dengan per-
tolongan-Nya dan dengan para mukmin, dan Yang

mempusatukan hati mereka (orang-orang yang bu-
iman). Walnupun lmmu ntnnbeknjakan semua (l(ckaya-

an) yang berada di bumi, niscaya kamu tidnk dapat
mernpnsatulmn hnti mnelm. Aknn tetapi, Allah telnh

mempnsatulrnn hnti mcrelw. Saunguhnla Dia Maln-
p er kns a lngi M ahab ij alc ana. " (al-Anfaal : 55 -63 )

Ayat-ayat ini membicarakan kondisi riil kehidup
an kaum muslimin pada waktu pembentukan
daulah Islamiah di Madinah. Juga membekali ke
pemimpinan Islam dengan hukum-hukum untuk
memecahkan problem-problem yang dihadapinya
saat itu.

. Ia menggambarkan salah satu kaidah hubungan
eksternal antara golongan Islam dengan kelompok-
kelompok lain yang ada di sekitarnya. Tidak ada
unsur lain yang turut campur di dalam kecuali
penyempurnaan dan penyelarasan-penyelarasan
pada aspek-aspek tertentu saja sesudah itu. Akan
tetapi, ia kemudian menjadi salah satu kaidah pokok
dalam pergaulan Islam internasional.

Ia menetapkan kemungkinan diberlakukannya
perjanjian untuk hidup bersama antara berbagai
kelompok manusia, selama perjanjian ini dapat di-
jaga dari perusakan. Yakni, selama perjanjian itu
masih dihormati dan dipelihara dengan sungguh-
sungguh. Adapun jika perjanjian ini hanya dijadikan
perisai yang di belakangnya diatur pengkhianatan
dan tipu daya, dan disiapkan rencana-rencana jahat,

maka pemimpinan Islam boleh membatalkan per-
janjian ini, dan menyatakan pembatalan ini kepada
pihak lain. Dengan demikian, ia bebas berbuat
terhadap parapengkhianat dan penipu itu, dengan
melakukan tindakan keras yang dapat menim-
bulkan rasa takut dalam hati orang yang ingin
menghancurkan masyarakat Islam, baik secara
sembunyi-sembunyr maupun terangterangan.

Sedangkan, oftmg-orang yang mengadakan per-

damaian dengan golongan Islam, dan tidak meng-
halang-halangi dakwah Islam, atau memberi kebe
basan kepada dakwah Islam untuk didengar oleh
siapa pun, maka pemimpin Islam hendaknya mene
rima kemauan mereka itu. Namun, itu selama
tampak indikasi yang menunjukkan bahwa mereka
condong dan menghendaki perdamaian.e

9 Pembahasan lebih lengkap mengenai masalah ini akan kami paparkan di dalam menafsirkan surah at-Taubah.
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Iniiebagaimana tampak jelas-adalah tindakan-
tindakan riil di dalam menghadapi kondisi.kondisi
riil mengenai hubungan antarkelompok masya-
rakat yang hidup berdampingan, dengan tidak
menolak perjanjian damai. Yakni, manakala dakwah
Islam dapat dilakukan dengan aman tanpa ada rin-
tangan, sehingga dapat didengar dan dicerna kalbu.
Padawaktu yang sam4 Islam tidak mentolerir kalau
perjanjian itu hanya dijadikan kedok dan perisai saja
untuk dapat memukul kaum muslimin dengan
rekayasa dan tipu dayanya

Adapun kondisi riil yang dihadapi oleh nash-nash
ini di dalam masyarakat Madinah padawakhr ihr,
tumbuh dari situasi dan kondisi yang dihadapi
kepemimpinan Islam pada masa-masa awal hijrah
ke Madinah, yang dirinskaskan oleh Imam lbnul
Qaynq di dalam l<ttab hadul Ma'ad.Ia berkata,
"Ketika Nabi tiba di Madinah, kaum kafir terbagi
menjadi tiga kelompok. Pntamn orang-orang yang
bersikap damai, tidak memerangi Rasulullah dan
tidak membantu kelompok lain untuk memerangi
betau, serta tidak mengikat janji setia kepada orang
yang memusuhi beliau. Mereka ini, meskipun
masih dalam kekafran, mendapat jaminan keaman-
an pada darah dan hartanya. Kedua, orang-orang
yang memerangi Rasulullah dan melakukan per-
musuhan terhadap beliau. Ketiga, orangtrangyang
membiarkan Rasulullah, tidak mengadakan per-
damaian dengan beliau dan tidak memerangi beliau.
Mereka menunggu perkembangan, bagaimana
keadaan Rasulullah dan bagaimana perkembangan
orang{rumg yang memusuhi beliau.

Kemudian, di antara mereka ada orang yang
menyukai eksisnya Rasul dan kemenangan beliau,
tetapi hal itu tersimpan di dalam batin. Di antaranya
lagi ada yang menyukai eksisnya musuh-musuh
beliau dan kemenangan mereka. Ada pula yang
secara lahir bersama beliau, tetapi batinnya ber-
sama pihak musuh, demi mendapatkan keamanan
dari kedua belah pihak Mereka ini adalah golongan
munafik Mak4 Rasulullah memperdakukan masing-
masing golongan ifu sesuai dengan yang diperintah-
kan Allah kepada beliau."

Di antara orang{rang mengadakan perdamaian
dengan beliau adalah ketiga kelompok Yahudi yang
bermukim di sekitar Madinah, yaitu bani Qainuqa',
bani Nadhir, dan bani Quraizhah. Dan, di antaranya
ada pula kabilah-kabilah musyrikin yang ber-
domisili di sekitar Madinah.

Tampaklah bahwa peraturan ini hanya bersifat
sementara, untuk menghadapi kondisi riil, bukan

sebagai ahran final mengenai hubungan-hubungan
daulah Islamiah. Karena, sesudah itu masih dilaku-
kan revisi-revisi sehingga menjadi aturan yang
sudah baku sebagaimana diturunkan di dalam
surah Bara'ah (at-Taubah).

Fase-fase hubungan ini sudah dibicarakan pada
juz sembilan yan€ di sana sudah kami kutip ring-
kasafi Ibnul Qayyim yang bagus di dalam hadul
Ma'aad"Tidakada jeleknya kami kutip ulang, meng-
ingat urgensinya yang demikian penting.

"Paaal mengenai pehrnjuk Rasulullah di dalam
menghadapi kaum kafir dan munafik sejak beliau
diutus oleh Allah hingga menghadap kembali
kepada-Nya (wafaD. Pertama-tama, Allah mem-
berikan wahyu kepada beliau, supaya membaca
dengan menyebut namaTuhannya yang telatr men-
ciptakan, dan ini merupakan permulaan kenabian
beliau. Maka, Allah memerintahkan'beliau mem-,
baca untuk diri beliau sendiri waktu itu. Dia belum
memerintahkan beliau untuk menyampaikannya
kepada orang lain. KqmudianAllah menurunkan
firman-Nya kepada beliau, 'Hai orang yang bnsi,e-

limut! Bangunlah, lnlu berihh p ningann!'
Maka, Allah menjadikan beliau sebagpi nabi

dengan firman-Nya, 'Bacal"alt-r T alu, mengangkat
beliau' sebagpri rasul dengan firman-Nya, 'Hai orang
yang berselimzt.. .. ' Setelah itu, beliau diperintahkan
memberikan peringatan kepada keluarga dekat
beliau, kaum beliau, bangsa Arab yang ada di se
kitar mereka, se{nua bangsa Arab, lantas kepada
semua manusia di seluruh dunia.

Selama lebih dari sepuluh tahun.setelah diutus
menjadi rasul, Rasulullah memberikan peringatan
dengan berdakwah tanpa berperang dan tanpa
memungutjizyah. Beliau diperintahkan untuk me
nahan diri, bersabar, dan bersikap toleran (apang
dada). Kemudian beliau diizinkan berhijrah dan
diizinkan berperang. Beliau diperintahkan untuk
berperang melawan orang yang memerangi beliau,
dan menahan diri dari orang yang menjauhkan diri
dari beliau dan tidak memerangi beliau. Kemudian
beliau diperintahkan unhrk memerangi orang{ftmg
musyrik sehingga agama itu secara total untuk Allah.

Sesudah diperintahkannya jihad itu, kaumkafir
terbagi menjadi tiga golongan. Yaihr, golongan yang
mengadakan perdamaian dengan beliau, golongan
yang memerangi beliau, dan ahli dzimmah (funduk
kepada pemerintahan Islam). Maka, beliau dipe-
rintahkan untuk memenuhi perjanjian dengan
orang-orang yang mengikat perjanjian damai itu,
selama mereka tidak merusak perjanjian tersebul
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Jikabeliau khawatir mereka akan berlaku khianat,
makaperjanjian itu bisa dibatalkan. Namun, beliau
tidak diperintahkan memerangi mereka sehingga
diketahui bahwa mereka benar-benar telah me-
rusak perjanjian. Kalau memang sudah merusak
perjanjian, maka beliau diperintahkan memerangi
mereka.

Ketika turun surah Bara'ah (at-Taubah), furun-
lah keterangan mengenai hukum kelompok-ke-
lompok ini secara keseluruhan. Maka, Nabi saw.

diperintahkan unfuk memerangi musuh-musuh
beliau dari kalangan Ahli Kitab, sehingga mereka
mau membayar j@ahatau memeluk Islam. Beliau
diperintahkan memerangi kaum kafir dan munafik
serta bersikap keras terhadap mereka. Maka,
beliau memerangi kaum kafir dengan pedang dan
tombak. Namun, memerangi kaum munafik de-
ngan hujah dan argumentasi secara lisan.

Beliau diperintatrkan melepaskan diri dan mem-
batalkan perjanjian dengan orang{rang kafir itu.
Orang-orang yang mengikat perjanjian dengan
beliau lantas terbagi menjadi tiga golongan. 'Per-

tamq golongan yang beliau diperintahkan untuk
memerangi mereka, yaifu orang-orang yang me-
langgar perjanjian. Maka, beliau perangi mereka
hingga dapat mengalatrkan mereka. Keduq golong-
an yang mengikat perjanjian dan perdamaian de-
ngan beliau sementara waktu. Mereka tidak me-
langgar perjanjian tersebut dan tidak membantu
musuh unfuk memerangi beliau. Maka, beliau di.
perintahkan untuk memenuhi perjanjian tersebut
hingga waktu yang ditentukan. Ketigo golongan
yang tidak mengadakan perjanjian dengan beliau
dan tidak memerangi beliau, atau terikat perjanjian
secara mutlak. Maka, beliau diperintahkan unfuk
memberi kesempatan selama empat bulan. Apabila
masa ifu telah habis, maka beliau perangi mereka.

Maka, diperangilah orang yang melanggar per-
janjian. Namun, diberi tempo orang yang tidak
mengikat perjanjian atau mengadakan perjanjian
secara mutlak, selama empat bulan. Beliau dipe-
rintahkan memenuhi perjanjian kepada orang yang
mematuhi perjanjian itu hingga batas waktunya.
Kemudian, mereka semua memeluk Islam dan
tidak menetap pada kekafirannya hingga habis
batas waktunya. Sedangkan, ahli dzimmah (orang
yang tunduk kepada pemerintahan Islam) dipungut
jv,yah (pajak)...." (hadul Ma'aad

Dengan mengkaji kembali ringkasan yang bagus
ini, peristiwa-peristiwa sejarah, dan sejarah turun-
ny a ay at-ay atyang memuat hukum-hukum ini, j elas

lah bagi kita bahwa ayat-ayat surah al-Anfaal yang
sedang kita hadapi ini mencerminkan tahap
pertengahan antara kondisi awal periode Madinah.
dan kondisi akhir setelah turunnya surah Bara'ah.
Ayat-ayat ini harus dipelajari di bawah panduan
konteks ini, di samping menetapkan beberapa kaidah
pokok. Maka, gambaran terakhirnya dilukiskan
oleh surah Bara'ah, dan pelaksanaan praktisnya
pada masa-masa akhir hayat Rasulullah sebagai-
mana akan dijelaskan.

Di bawah koridor ini, dapaflah kita membicara-
kan nash-nash berikutnya.

Orang-Orang yang Melangga^r Perjanjian

ii,F a J'^it 6'5{i e s'i; <t ii/l

$ <"hr{;t
"Sesungguhny a bin"atang (makhluk) y ang paling buruk
di sisi Allah ialah orang-orang yang knfir, karena
mnelw itu tidnk beriman. (Yo.itu) orang-orang yang
knmu telnh mengambil perj ar{ian dnri merekn, sesudah

itu mnela mmgkhianati j anj irry a patn setiap lmliny a,

dan mereka tidak takut (akibat-akibatnya)." (aI-
Anfaal:55-56)

Lafal'ad- dawaab " itu artinya meliputi semua
makhluk melata di muka bumi. Juga meliputi ma-
nusia dengan segala sesuatunya. Akan tetapi, se-
bagaimana sudah kami kemukakan, ia memiliki
nuansa khusus ketika dipergunakan unfuk menun-
juk kepada anak Adam (manusia). Ia menunjukkan
arti binatang. Kemudian anak-anakAdam ini men-
jadi binatang melata yang paling buruk di muka bumi.
Mereka adalah orang-orang kafir, yang kekafir-
annya tidak membawa mereka untuk beriman.
Mereka ihrlah yang merusak perjanjian setiap kali,
dan tidak pernah bertakwa kepada Allah setiap
wakLu.

Terdapat beberapa riwayat mengenai siapa yang
dimaksud dalam nash ini. Ada yang mengatakan
bahwa mereka adalah kaum Yahudi bani Q wuzhah,
bani Nadhir, bani Qainuqa', atau kaum musyrikin
yang berdomisili di perkampungan-perkampungan
di sekitar Madinah. Akan tetapi, nash dan realitas
sejarah memungkinkan semua ifu. Karena kaum
Yahudi kelompok mana pun telah melanggar per-

& 6 Hnt &i6il5i ;'i 3"" 5J ni rLL
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janjian mereka dengan Rasulullah sebagaimana
kaum musyrikin juga telah berulang-ulang melang-
gar perjanjian. Yang penting kita ketahui adalah
bahwa nash-nash ini berbicara tentang kondisi riil
sebelum dan sesudah Perang Badar, hingga saat

turunnya ayat-ayat ini. Akan tetapi, hukum yang
terkandung di dalamnya melukiskan bahwa me-
langgar perjanjian itu sebagai tabiat dan sifat abadi
l<aummunafik.

Orang-orang kafir itu masuk ke dalam bingkai
kekafiran, "mala mereka tidak bniman 'i Dengan
demikian, rusaldah fitrah mereka. Dengan begitu,
jadilah mereka sebagai binatang melatayang paling
buruk dalam pandangan Allah. Merekalah yang
selalu melanggar dan merusak perjanjian yang
telah disepakati. Dengan demikian, mereka telah
lepas dari salah satu keistimewaan atau cirikhusus
kemanusiaan. Yaifu, merasa terikat dengan janji
yang telah diikrarkan. Juga lepas dari semua ke
tenfuan yang mengikat, sebagaimana halnya bina-
tang. Hanya saja binatang masih terikat dan ber-
pedoman pada fitrahnya, sedang mereka berpedo
man pada apa pun. Dengan begitu, mereka menjadi
binatang yang paling buruk dalam pandangan Allah.

Tidak ada seorang manusia pun yang bisa me
rasa tenteram menghadapi perjanjian mereka dan
hidup berdampingan dengan mereka. Balasan mereka
adalah tidak diberi keamanan sebagaimana biasa
tidak memberi keamanan kepada orang lain. Dan,
balasan mereka lagi adalah ditakuttakuti dan diusir,
karena pukulan keras saja belum cukup. Kita juga

harus menakut-nakuti orang seperti mereka yang

ada di belakang mereka. Karena itu, Rasulullah dan
kaum muslimin sesudah beliau, diperintahkan-
apabila bertemu orang-orang yang seperti itu di
dalam peperangan-supaya melakukan tindakan
tersebut terhadap mereka,

lika lamu mznzmui merela dalnm peperangan, mnlu
mai-bnailcarilnh orang-nrang yang di bel"al"ang mnekn

dmgan (menump as) mtrela, sup ay a mnela nwngamb il
p elnj aran. " (al-Anfaaft 57)

Ungkapan ini sungguh menakjubkan. Ia me
lukiskan hukuman yang menakutkan dan kengerian
yang menggentarkan, yang mendengarnya saja

sudah cukup menjadikan orang berlari menjauhi.
nya. Maka, bagaimana keadaan orang yang menjadi
sasaran azabyang menakutkan itu? Sungguh ini
merupakan pukulan menakutkan yang Allah pe-

rintahkan Rasulullah untuk menjatuhkannya ter-
hadap orang{rang yang melanggar perjanjian dan

merusak pedoman pergaulan manusia. Tujuannya
agar pertama-tama golongan muslimin merasa
zunan, dan akhirnya hancurlah kehebatan orang-
orang yang menyeleweng ifu. Juga untuk men-
cegah orang agar tidak berani menghalang-halangi
agama Allah, dalam wakhr dekat ataupun jauh.

Inilah karakterrrnanhaj yang harus tergambar di
dalam hati kelompok muslim, bahwa agama harus
memiliki wibawa, kekuatan, kekuasaan, serta daya
menakutkan yang dapat mengguncangkan para
thaghut. Sehingga, mereka tidak berani meng-
halang-halangi pengembangan Islam, dan Islam
bebas membebaskan manusia di muka bumi dari
semua thaghut. Orangorang yang menggambar-
kan bahwa manhaj agama Islam ini hanya semata-
mata dakwah dan tablig di dalam menghadapi
rintangan-rintangan yang berupa thaghut-thaghut"
maka mereka adalah orang-orang yang tidak me
ngerti tabiat agama ini.

Inilah hukum pertama yang berhubungan de
ngan perusakan perjanjian terhadap kaum mus-
limin. Selanjutnya dipukullah orang-orang yang
merusak perjanjian itu dan ditakut-takuti serta
ditakut-takuti pula orang-orang yang ada di bela-
kang mereka dengan pukulan yang keras dan me-
nakutkan.

Sedangkan, hukum kedua berhubungan dengan
kektrawatiran akan dilanggarnya perjanjian itu dan
terjadinya penglitrianatan. Yaitu, dengan terlihatnya
tindakan-tindakan dan tanda-tanda yang menunjuk-
kan bahwa kaum itu hendak melakukan pelanggar-
an terhadap perjanjian tersebut,

'Jila lamu klmwatir akan (tojo.dr"yo) pengl:liiarutan
dari suatu gohngan, m"alea lumbalikanlnh prj anj ian
itu lupada mcrelw dengan cara yangjujur. Sesungquh-

nya Allah tidak menyukni orang-orang yang ber-
khiarut. " (al-Anfaaft 58)

Islam menerima perjanjian damai dengan catat-
an perjanjian itu dilaksanakan. Apabila Islam l*ra-
watir pihak lawan akan merusak perjanjian itu,
maka dikembalikanlah (dibatalkan) perjanjian itu
dengan terang-terangan. Tidak boleh berkhianat
dan curang, serta tidak boleh membujuk dan me
nipu. Juga menyatakan secara terus terang kepada
pihak lain itu bahwa Islam (golongan Islam) ber-
lepas tangan dari perjanjian damai dengan mereka
ihr, sehingga di antara mereka tidak ada jaminan
keamanan. Dengan demikian, Islam mengangkat
manusia ke ufuk kemuliaan dan keistiqamahan
(konsisten di jalan yang lurus), serta ke ufuk ke-
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amanan dan ketenteraman.
Jadi, Islam tidak memberi peluang kepada pihak

lain untuk menyerang, menipu, dan berbuat dur-
haka kepadanya. Sementara ifu, mereka merasa
aman dan tenteram terhadap perjanjian dan per-

damaian yang tidak akan dilanggar oleh kaum mus
limin, dan tidak menakut-nakuti orang{rang yang
tidak membawa persiapan. Sehingga, tampak ke
lfiawatiran bahwa mereka akan melakukan peng-

li*rianatan secara sepihak.
Adapun setelah perjanjian ihr dibatalkan, maka

peperangan adalah tipu daya (taktik dan strategi).
Karena, masing-masing pihak telah mempersiap
kan diri dan berjaga-jaga. Apabila salah pihak ter-
tipu, maka itu adalah kesalahannya sendiri, karena
mereka lengah. Semua taktik dalam peperangan

adalah mubah, dan tidak dihukumi sebagai peni-
puan lagr.

Islam ingin mengangkat harkat dan menjaga
martabat manusia. Maka, ia tidak memperkenan-
kan pengkhianatan dalam rangka meraih keme
nangan. Islam berjuang untuk tujuan yang tinggt
dan mulia. Namun, tidak memperkenankan peng-
gunaan cara{ara yang hina untuk mencapai hrjuan
yang tinggl dan mulia itu.

Selain itu, Islam membencipengkhianatan, dan
memandang hina terhadap para pengkhianat yang
melanggar perjanjian. Oleh karena itu, Islam tidak
menyukai kaum muslimin melakukan penglifiianat-

an unfuk mencapai suatu tujuan, bagaimanapun
mulianya tujuan itu.

Sesungguhnya jiwa manusia itu tidak terbagi-
bagi. Apabila ia menganggap halal terhadap suatu
cara yang hina, maka ia tidak mungkin Inau meme
lihara tujuanyang mulia Tidaklatr dianggap muslim
orang yang menghalalkan segala cara untuk
mencapai fujuan. Prinsip menghalalkan segala cara
sangat asing dalam perasaan orang muslim, karena
jiwa manusia itu tidak memisahkan antara sarzula

dan fujuan. Sesungguhnya kawasan yang subur
tidak dapat memperdayakan kaum muslimin unhrk
berenang di dalam lumpur. Karena, kawasan se-

perti itu pada aktrirnya akan menjadikan kaki ber-
lumuran lumpur. Karena ihr semua, maka Allah
tidak menyukai orangorangyang berkhianat dan

tidak menyukai perbuatan l*rianat,

"... Sesungguhnya Allah tid.ak merryulmi orang-orang

yang bcrA:liianat."

Perlu diingat bahwa hukum-hukum ini turun
ketika kemanusiaan secara umum pada wakhr itu

belum mencapai ufuk yang cemerlang. Hukum
rimbalah yang menjadi hukum perang hingga
wakhr itu. Hukum kekuatan tidak terikat oleh suatu
ikatan pun. Perlu diingat pula bahwa hukum rimba
yang berlaku di kalangan masyarakat jahiliah se
sudah itu hingga abad kedelapanbelas miladiah di
mana Eropa belun{mengenal tata pergaulan inter-
nasional kecuali apa yang diambilnya dari per-
gaulannya dengan dunia Islam. Pada waktu itu
mereka belum mencapai ufuk ini di dalam dunia
realitas. Sehingga, mereka mengenal sedikit ten-
tang apayang disebut dengan hukum internasional.
Orangorang yang membanggakan "kemajuan
teknik membuat undang-undang" harus mengerti
hakikat realitas antara Islam dengan hukum-hukum
modern sekarang.

Sebagai imbalan dari tindakan yang indah dan
bersih ini, Allah menjanjikan kepada kaum mus
limin dan menjadikan ringan bagi mereka meng-
hadapi urusan orang-orang kafir dan kekafran.

langanlnh nrarry- Mang I ang lmfr itu mengira b ahru a

mereka alran dapat lnlns (dnri lrclansaan Alkh). Se-

sungguhny a mnelm tidak dnp at mclzma]ilan (Alkh) "
(af-Anfaaft 59)

Tindakan mereka menyembunyikan penipuan

dan penglihianatan itu tidak akan memberikan
kesempatan kepada mereka untuk lolos. I(arena,
Allah tidak akan membiarkan kaum muslimin, dan
tidak akan melepaskan para pengkhianat ihr me
lakukan pengltridnatan. Orang-orang kafir itu ter-
lalu lematr unhrk lepas dari kekuasaan Allah, ketika
Allah mencari mereka. Juga terlalu lemah untuk
melemahkan kaum muslimin, sedangkan Allah
menolong kaum muslimin ihr.

Oleh karena itu, hendaHah parapenggunacara
yang bersih-manakala mereka mengikhlaskan niat
karena Allah-merasa tenang bahwa para pengguna

cara yang buruk itu tidak akan dapat lolos. Karena,
para pengguna cara yang bersih akan ditolong oleh
Allah untuk merealisasikan sunnah-Nya di muka
bumi, memproklamirkan kalimat-Nya di tengah
masyarakat, dan mengumandangkan nama-Nya.
Mereka berjuang unhrk membebaskan manusia
dari beribadah kepada sesama hambaAllah untuk
beribadah hanya kepadaAlah Yang Maha Esa saja
yang tiada sekutu bagi-Nya.

**rt
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Mempersiapkan Sarana dan Kekuatan
Akan tetapi, Islam menetapkutbahwa keme-

nangan itu harus memiiliki persiapan riil yang
berupa kekuatan di dalam kelompok muslim. Islam
tidak menggantungkan pandangan kelompok
muslim ini dengan ufukyang tingsr melainkan se
telah aman tanah yang keras tempak berpijaknya
kaki mereka. Juga menyiapkan unfuknya sarana-
sarana praktis yang telah dikenal oleh fitrahnya dan

didukung oleh pengalamannya. Kecuali, setelah
mereka memiliki persiapan untuk melakukan
gerakan riil buat merealisasikan tujuan-ftrjuan yang
luhur ini,

"Siaplwnhh untuk mmghadnpi mnela knkuatan apa
saja yang lamu sangupi dan dnri kuda-kuda yang
ditambat untuk bnpnang (yang dengan pnsiapan itu)
kamu mengentarkan musuh Allah, musuhmu, dan

nrang-nrang selnin mtrela yarry knmu tidak mmgetn-

huinya; sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang
fumu naflmhknn pada jalnn Allnh, nismya almn di-
balas dengan cukup lupadamu dan lmmu tidnk aknn
dianiay a (dirugilmn). " (af -Anfaal: 60)

Mak4 mempersiapkan kekuatan itu merupakan
suatu kewajiban yang menyertai kewajiban jihad.

Nash ini memerintahkan kaum muslimin mem-
persiapkan kekuatan dan sarana yang beraneka
ragam. Disebutkannya lwdn-lwda y ang dinmbat di
sini adalah karena ia merupakan sarana yang paling
menonjol bagi orangorang yang dikenai firman
Allah dengan Al-Qur'an ini pertama kali. Seandai-
nya mereka diperintahkan mempersiapkan sarona-

saftna yang tidak mereka kenal pada waktu itu, dan
baru akan dijumpai pada masanya nanti, berarti
Allah memerintatrkan mereka dengan sesuahr yang

membingungkan mereka. Mahasuci Allah dari
semua ifu. Yang penting adalah keumuman peng-

arahanitu,

"Sbplanlah untuk maghndnpi rnerelw lezlwatan apa

saja yang lumu sangupi.... "

Islam harus memiliki kekuatan yang dapat diper-
gunakannya unfuk membebaskan manusia di muka
bumi.

Pntama-tamayang harus dilakukan oleh ke-
kuatan ini di lapangan dahrah adalatr memberi ke
amanan kepada orangorang yang memilih akidah
Islamiah ini secara bebas, tanpa ada yang meng-
halangi dan memfitrahnya- Demikian pula sesudah-

nya. I{eduq menakut-nakuti musuh-musuh agama

ini agar tidak berpikir unhrk melakukan permusuh-

an terhadap Darul Islam yang dilindungi kekuatan
tersebut. Kttigo, menakut-nakuti musuh agar tidak
berpikir untuk menghalang-halangi perkembangan
dakrvah Islam yang hendak membebaskan semua
manusia di seluruh permukaan bumi. Keempat,

menghancurkan setiap kekuatan di.muka bumi
yang memberikar identitas uluhiyyah'kehrhanan'
kepada dirinya, lantas mengafirr manusia dengan
hukum-hukum, syariat, dan kekuasaannya, dan
tidak mengakui bahwa ketuhanan itu hakAllah saja
Dengan demikian, seluruh kedaulatan itu hanya
kepunyaan Allah Yang Mahasuci.

Islam itu bukan sistem sekuleryang direalisasi.
kan dengan semata-nata ditetapkan sebagai akidah
di dalam hati dan diaplikasikan dalam simbol-
simbol ibadah, setelah itu habis tugasnya. Islam
adalah manhaj yang praktis dan realistis bagi ke-
hidupan. Yakni, manhaj yang berhadapan dengan
manhaimanhaj lain yang menjadi pijakan berbagai
kekuasaan dan di belakangnya berdiri berbagai
kekuatan materiil. Maka, unfuk menetapkan dan
memantapkan manliaj Rabbani ini, Islam tidak
boleh lari dari tugas meruntuhkan kekuatan-ke-
kuatan materiil ihr. Juga dari tugas menghancurkan
kekuatan-kekuatan yang melaksanakan manhaj-
manhaj lain itu dan melindas manhaj Rabbani.

Sudah seharusnya seorang muslim tidak ber-
bicara dengan tidak jelas ketika mengumumkan
hakikat yang besar ini. Hendaknya ia tidak merasa
malu terhadap, karakter manhaj Rabbani ini.
Hendaknya ia ingat bahwa lslam itu ketika tampil
di muka bumi adalah untuk memproklamirkan
kemerdekaan manusia dengan menetapkan ulu-
hiyyah Allah saja dan meruntuhkan uluhiyyah
hamba (makhluk).

Islam tidak tampil membawa manhaj buatan
manusia, tidak unfuk menetapkan kekuasaan se
orang pemimpin, atau sebuah negara, atau safu
kelas manusia atau suahr suku. Islam datang bukan
unfuk memperbudak manusia agar mendapatkan
ladang-ladang kekayaan. Juga bukan untuk me
ngeruk pasar-pasar dan bahan-bahan mentah se
perti kaum materialis Baral Islam datang bukan
untuk menjajakan isme bikinan manusia yang jahil
dan terbatas semacam komunisme dan ismeisme
lainnya. Islam datang dengan membawa manhaj
bikinan Allah Yang Maha Mengetahui lagi Maha-
bijaksana Mahawaspada lagi Maha Melihal Juga
untuk menetapkan uluhiyy ah t$lahdan kekuasaan-
Nya saja unhrk membebaskan manusia dari ubudiah
kepada sesarna manusia
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Inilatr hakikat besar yang harus dimengerti oleh
orang-orang yang kalah (merasa minder) yang
hanyabertahan dan membela diri di dalam menyi-
kapi agamanya. Mereka berbicara dengan tidak
jelas tentang perkembangan Islam dan perjuangan
Islam.lo

Baik pula kita ketahui batasbatas tugas memper-
siapkan kekuatan ini. Nash tersebut mengatakan,

"slaplanlnh untuk mmghadnpi mnelm kzkuatan apa
saja yang lwmu sanggupi...."

Yaitu, hingga batas maksimal kekuatan yang
disanggupi, di mana golongan muslimin tidak boleh
berhenti mengusahakan kekuatan itu.

Nash ifu juga mengisyaratkan sasaran pertama
penggalangan kekuatan itu,

"... untuk.mzngmtar lan musuh Allnh, musuhmu, dan
nrang-nrang selnin mnelw yang lmmu tidak mzngeta-

huinya; sednng Allah mrngetahuinya.... "
Yaitu, menimbulkan rasa takut di dalam hati

musuh-musuh Allah yang notabene adalah musuh-
musuh kaum muslimin, yang tampak jelas dan di.
ketahui oleh kaum muslimin. Ataupun yang di
belakang merekayang tidak diketahui oleh kaum
muslimin, atau yang tidak menampakkan sikap
permusuhanny4 sedang Allah mengetahui rahasia
dan hakikat mereka yang sebenarnya. Mereka ini
perlu ditakuftakuti oleh kekuatan Islam, meskipun
tidak sampai melakukan tindakan fisik terhadap
mereka.

Kaum muslimin harusnya kuat dan menghim-
pun kekuatan semampu mungkin supaya menjadi
golongan yang ditakuti di muka bumi. Juga supaya
kalimah Allah menjadi yang paling tinggi dan
agama hanya kepunyaan Allah.

I{arena persiapan ihr membutuhkan biaya dan
seluruh sistem bertumpu pada prinsip tolong-
menolong, maka seruan untuk berjihad ini diiringi
dengan seruan untuk menginfukkan harta di jalan

Allah,

'Apa saja yang lumu nafahkan padn jalnn Allnh,
niscaya alun dibalas dengan cukup kepadamu dnn
lumu tidak alwn dianiaya. " (al-Anfaal: 60)

Demikianlah Islam membesihkan jihad dan
infak fi sabilillah itu dari semua tujuan duniawi, dari
kepentingan pribadi, dari sentimen kebangsaan

atau kelas, agar semata-mata tulus karenaAllah, di
jalan Allah. Yakni, untuk menjunjung tinggi kalimat
Allah, dan unhrk mencari keridhaan Allah.

Oleh karena itu, sejakpertzma,Islam meniada-
kan semua bentuk peperangan yang didasarkan
pada kepentingan pribadi dan daulah. Yaihr, semua
peperangan yang didasarkan unfuk mengeruk
kekayaan dan membuka atau menguasai pasar,

semua peperangan yang dimaksudkan unfuk me
nekan dan menghinakan, semua peperangan yang
dimaksudkan unfuk berkuasanya suafu negara atas
negara lain, suatr kaum atas kaum lain, suatu bangsa
atau bangsa lain, atau suatu kelas atas kelas lain.

Islam hanya menetapkan safu jenis gerakan saj4
yaihr gerakan jihad di jalan Allah. Sedangkan, Allah
tidak menghendaki suahr bangsa menindas bangsa
lain, suatu kaum atas kaum lain, suatu kelas atas
kelas lain, seseorang atas oranglain, dan suafu suku
atas suku lain. Allah hanya menghendaki dominannya
uluhiyyahNya, kekuasaan-Nya, dan kedaulatan-
Nya. Sedangkan, Dia Mahakay4 tidak membutuh-
kan alam semesta. Akari tetapi, dominasi uluhiyyab
Nya sajalah yang menjamin kebaikan, keberkahan,
kemerdekaan, dan kemuliaan bagi seluruh semesta.

Hukum ketiga dalam nash ini adalah hukum
yang berhubungan dengan orang-orang yang
menghendaki perdamaian dengan pasukan Islam.
Kecenderungan damai itu tampak dalam fenomena
dan tindakan-tindakan yang mereka lakukan,

4 is,F kj;6 "& 
E jqixali s
*{'u,:'';

lika mereka condong fupada perdamaian, mnka
condonglnh lupadanya dan bntawalwllah lupada
Allah. Sesunguhnya Dialnh Yang Maha Mmdtngar
lagi Maha Mmgetahrzf. "(al-Anfaaft 61)

Pengungkapan kecenderungan kepada per-
damaian dengan menggunakan lata-latajunuuhint
merupakan ungkapan yang halus, memberikan
bayang-bayang kedamaian dan kelemahlembutan.
Mak4 ia merupakan gerakan sayap yang condong
kepada perdamaian dan pengepakan sayap untuk
berdamai, sebagaimana perintah unfuk condong
kepada perdamaian itu juga disertai dengan pe
rintah bertawakal kepada Allah Yang Matra Men-

10 Pembahasan lebih luas tentang hal ini, silakan baca risalah yang berharga dengan j:ud:uJ al-Iihnad fi SabiilillaahkaryaasSayyid Abul A1a al-

Maududi, Amir Jamaah Islamiah, Pakistan. Baca pula apa yang telah karni tulis mengenai jihad di dalam pendahuluan surah al-Anfaal juz 9,
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dengar lagi Maha Mengetahui. Tuhan yang men-
dengarkan apayang diucapkan orang dan mengeta-
hui apa yang ada di baliknya, yang berupa rahasia-
rahasia tersembunyi. Tawakal kepada Allah itu
cukup menimbulkan rasa aman di dalam hati.

Kembali kepadaringkasan Imam Ibnul Qawim
mengenai macam-macam golongan kafr dan sikap
mereka kepada Rasulullah, demikian pula sikap
beliau terhadap mereka, pada masa-masa awal
hijrah ke Madinah hingga hari Perang Badar dan
turunnya hukum ini, maka tampaklah bahwa nash
ini berhubungan dengan kelompok yang menjauh-
kan diri dari Rasulullah dan tidak memerangi
beliau. Golongan yang condong kepada perdamai-
an, dan tidak tampak tampak tanda-tanda perrnu-
suhan dan penentangan mereka terhadap dakwah
Islam, tidak pula terhadap daulah Islam.

Alliih memerintahkan Rasulullah agar membiar-
kan kelompok ini dan menerima keingrnan damai
mereka. (Hal itu terjadi hingga turunnya surah
Bara'ah dan hrunnya pemberian tempo bagi orang
yang tidak mengadakan perjanjian damai atau
mengadakan perjanjian damai dengan tanpa ke-
tentuan wakhr. Maka, mereka diberi tempo empat
bulan. Sesudah itu ada hukum lain sesuai dengan
sihrasi dan kondisi). Oleh karena itu, hukum yang
ditetapkan di sini bukanlah hukum terakhir (final)
secara mutlak yang semata-mata diambil dari nash,
tanpa memperhatikan situasi dan kondisi. hi bukan
hukum yang terlepas dari nash-nash berikutnya
yang berbicara tentang waktu dan tindakan-tindak-
an riil yang dilakukan Rasulullah sesudah itu.

Akan tetapi nash ini memiliki nuansa keumuman
hukum pada masanya. Rasulullah telah member-
lakukannya hingga turun surah Bara'ah. Di antara
yang dilakukan Rasulullah itu ialah perdamaian
Hudaibiah pada tahun 6 hijrah.

Sebagian fuqaha menganggap hukum ini se
bagai hukum final dan abadi. I:lu, mereka menaf-
sirkan kecondongan kepada perdamaian itu dengan
pemungutan JWah (pajak). Akan tetapi, pendapat
ini tidak sesuai dengan realitas sejarah, karena
hukum-hukum jwah itu turun di dalam surah
Bara'ah pada tahun 8 hijrah. Sedangkan, ayat ini
hrrun pada hhun 2 sesudah Perang Bada4 dan pada

wakhr ihr belum ada hukum tentang jizyah.

Dan yang lebih mendekati kebenaran dengan
memperhatikan kejadian-kejadian, sejarah turun-
nya ayat, dan karakter gerakan Islam, dapat di.
katakan bahwa hukum ini bukan hukum final. Juga
dapat dikatakan bahwa hukum finalnya ialah yang

turun dalam surah Bara'ah (at:Taubah) yangmeng-
klasifikasikan sikap manusia terhadap Islam se-

bagai orangorang yang memerangi Islam, orang-
orang muslim yang hrnduk diahrr dengan syariat
Allah, atau ahli dzimmah yang membayar jizyah dan
setia memenuhi perjanjian damai. Inilah hukum-
hukum final yang menjadi sasaran gerakan per-
juangan Islam. Selain itu adalah kondisi.kondisi riil
yang Islam berusaha mengubahnya hingga sampai
kepada ketika hukum yang mencerminkan hu-
bungan-hubungan final yang digambarkan oleh
hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan
ImamAhmad.

ImamAtrmad mengatakan bahwa telah dicerita-
kan kepadanya oleh Waki, dari Sufuan, dari Al-
qamah bin Martsad, dari Sulaiman bin Yazid, dari
ayahnya, dari Yazid bin al-Ktrathib al-Aslami r.a., ia
berkata, "Rasulullah apabila mengutus seorang
panglima perang, maka beliau berpesan kepadanya
agar bertalava kepada Allah dan supaya bersikap
baik kepada oftrng-orang muslim. Beliau bersabda,
'Berperanglah atas riama Allah dan di jalan Allah.
Perangilah orang yang ingkar kepada Allah. .Apabila
kamu berjumpa musuhmu dari kalangan musyri-
kin, makatawarkanlah ketiga opsi itu kepada mereka-
Mana saja yang mereka pilih, terimalah dan jangan-

lah kamu perangi mereka lagi. Yaihr, ajaldah mereka
memeluk Islam. Jika merekamenerimanya, maka
terimalah dan janganlah kamu perangi mereka.
Kemudian ajaklah mereka berpindah dari negeri
mereka ke negeil kaum Muhajirin. Beritatrukanlah
kepada mereka bahwa apabila mereka melaksana-
kan hal ini, maka mereka mempunyai hak dan ke-
wajiban sebagaimana kaum Muhajirin. Jika mereka
enggan memenuhi seruarunu, dan tetap memilih
tinggal di negeri merek4 maka beritahukanlah ke-
pada mereka bahwa mereka akan diperlakukan
sebagaimana kaum muslimin di daerahdaeratr per-

kampungan. Juga akan diberlakukan atas mereka
hukumAllah yang berlaku atas kaum mukrninin.
Mereka tidak mendapatkan bagran dari harta
rampasan perang, kecuali kalau mereka furut serta
berperang bersama kaum muslimin. IGlau mereka
enggan, maka serulah mereka unfuk membayar
j@ah.IGlau mereka mau membayar j@ah,rnaka
terimalah, dan janganlah kamu perangi mereka.
Namun, jika mereka tidak mau membayar j@ah,
maka mintalah pertolongan kepada Allah, dan
perangilah mereka"'

Yang musykil (sulit dimengerti) dalam hadits ini
ialah disebutkannya hlirah dan negeri kaum Muha-
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jirin, di samping disebutkannya j@ah. Padahal,
jizyah itu tidak diwajibkan melainkan setelah Fathu
Makknhdan sesudah Fathu Makknhtidak dianggap
ada hijrah lagi (dikiaskan kepada kaum muslimin
pertama yaig berhijrah ke negeri Islam, mem-
bebaskan kota Mekah, dan memantapkan posisi-
nya di Madinah sesudah itu).

Menurut riwayat yang sah, j@ah itu baru di-
wajibkan sesudah tahun 8 hijrah. IGrena itu, belum
dipungut jizyah atas kaum musyrikin Arab. Pasal-
ny4 mereka memeluk Islam sebelum diwajibkan-
nyajizyah. Setelah itu, diterimalah jizyatr dari kaum
Majusi sebagaimana kaum musyrikin, karena
kaum Majusi itu sama dengan mereka dalam ke-
musyrikannya Seandainya hukum jizyah itu telah
diturunkan, sedang di jaziratrArab masih ada orang-
orang musyrik, maka diterimalah:Wah mereka,
sebagainiana dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim.
Ini merupakan pendapat Imam Abu Hanifah dan
salah satu pendapat Imam Ahmad.'(Al-Qurthubi
meriwayatkan pendapatini dari al-Auzal dan Imam
Malih sedangkan yang lain meriwayatkannya dari
ImamAbu Hanifah).

FirmanAllah,

',Jika mereka condong kepada perdamaian, malm
atndonglah kepadanya dan bertawakallah kepada
Allnh. Sesungguhnya Diahh Yang Mah"a Mendmgar
lagi MahaMmgetahui."

Firman Allah itu tidak memuat hukum final
secara mutlak dalam bab ini. Hukum yang final ialah
yang furun di dalam surah Bara'ah sesudah ifu.
Allah hanya memerintahkan Rasul-Nya unhrk me
nerima ajakan damai orang-orang yang terpisah
dari beliau dan tidak memerangi beliau, baik telah
mengikat perjanjian damai dengan beliau maupun
belurn, hingga waktu ifu. Beliau senantiasa mene.
rima ajakan damai dari orangorang kafr danAhli
Kitab hingga turunnya hukum-hukum dalam suratr
Bara'ah ihr, yang hanya menerima keislaman (me
meluk Islam) atau jizyah-dan ini adalah kondisi
pedamaian yang diterima selama pelakunya kon-
sisten terhadap perjanjian tersebut-atau perang
selama kaum muslimin mampu melakukannya,
agar agama secara total untukAllah.

Di dalam menjefaskan masalah ini, saya meng-
utip beberapa keterangan untuk menjelaskan syub
hat yang muncul berkenaan dengan kekalahan
mental dan pemikiran yang dialami oleh banyak
orang yang menulis tentang'Jihad dalam Islam."
Yakni, orang yang mental dan pikirannya tertekan

oleh realitas masa kini. Mereka banyak mengingin-
kan atas agamanya-tanpa mereka mengerti ha-
kikabrya-agar manhajnya yang tetap adalah meng-
hadapi manusia ini dengan salah satu dari tiga
alternatifl memeluk Islam, membayar jizyah, ata:u
berperang. Mereka melihat bahwa kekuatan-ke-
kuatan jahiliah se@ara total sedang memerangi
Islam dan melawan Islam. Menurut mereka, para
pemeluk Islam-yang menisbatkan diri kepada
Islam serta tidak mengetahui hakikahrya dan tidak
merasakannya dengan sungguh-sungguh-sebagai
orang-orang yang lemah berhadapan dengan
pasukan dan para pengikut agama dan ismeisme
lain, sebagaimana mereka melihat golongan Islam
yang sebenarnya itu sedikit sekali bahkan jarang
adanya, dan tidak memiliki daya dan kekuatan di
muka bumi. Pada waktu itu, para penulis tersebut
menundukkan leher nash untuk mereka talnvilkan
dengan penalavilan yang sejalan dengan tekanan
dan beban realitas. Dengan berulang-ulang mereka
menekankan bahwa manhaj ini sajalah yang dipilih
untuk agamanya.

Mereka sengaja mempergunakan nash-nash
yang bersifat gradual, yang masih dalam tahapan,
lantas mereka tetapkan sebagai hukum final.
Mereka pergunakan nash-nash yang muqayyad
'terikat' dengan kondisi-kondisi khusus, lantas
mereka jadikan sebagai nash yang mutlakfhrnjuk-
nya. Sehingga, ketika mereka sampai pada nash-
nash yang final dan mutlak, mereka menakwil-
kannya sesuai dengan nash-nash muqayyadyang
gradual (bertahap) itu.

Semua itu dimaksudkan unhrk sampai pada ke
simpulan bahwa jihad dalam Islam itu adalah se-

mata-mata untuk melindungi orangorang Islam
dan Darul Islam manakala diserang musuh. Sedang-
kan, Islam sendiri sangat kondusif unhrk menerima
tawaran perdamaian. Makna perdamaian di sini
adalah semata-mata menghentikan serangan terhadap
Darul Islam. Islam-menurut anggapan mereka-
seperti di dalam rumah sipul atau harus berada
seperti dalam rumah siput dalam batas-batasnya
setiap waktu. Sehingga, tidak berhak menuntut
orang lain untuk memeluknya dan unhrk tunduk
kepada manhaj Allah. Hal ini perlu penjelasan!

Adapun mengenai kekuatan materi Qahiriah)
yang tercermin dalam kekuasaan jahiliah atas
manusia, maka Islam tidak boleh memeranginya
kecuali jika mereka memerangi Islam. Pada wakhr
itu umat Islam harus bergerak membelanya. Demi-
kian pandangan mereka.
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Kalau orangorangyang kalah mental dan pikir-
annya di depan tekanan realitas masa kini, itu mau
mencari hukum-hukum agamanya untuk meng-
hadapi realitas ini tanpa menundukkan leher nash,

niscaya mereka dapatkan di dalamnya realitas
gerakan ini di dalam hukum-hukum dantindakan-
tindakan gradualnya ketika menghadapi tekanan
kenyataan yang sama dengan yang kita hadapi
sekarang. Sehingga, sudah tentu mereka akan
dapat mengatakan, "Dalam kondisi begini, Islam
bersikap seperti ini." Akan tetapi, ini bukan kaidah
yang abadi, melainkan hukum-hukum dan tindak-
an-tindakan yang dilakukan untuk menghadapi
keadaan yang mendesak.

Berikutini beberapa contoh hukum dan tindak-
an bertahap dalam masa-masa darurat.
. Rasulullah saw. telah mengikatperjanjian damai

padi masa-masa pertama datang di Madinah
dengan orang{rang Yahudi dan kaum musyri-
kin di sekitar Madinah. Mereka akan bekerja
sama mempertahankan kota Madinah, dengan
ketetapan bahwa kekuasaan tertinggi di Madi-
nah adalah kekuasaan Rasulullah. Perjanjian itu
ialah unhrk bersama-sama mempertahankan
Madinah dari serangan kaum Quraisy, dan tidak
membanfu orang-orang yang hendak menye-
rang kota Madinah, atau tidak mengikat janji
setia dengan kaum musyrikin yang hendak
menyerang Madinah. Pada wakhr yang sama,

Allah memerintahkan Rasulullah untuk mene
rima ajakan damai orang{rang yang condong
kepada perdamaian, meskipun mereka belum
mengadakan perjanjian dan perdamaian dengan
beliau. Kemudian, semuanyaberubah setelatr ihr,
sebagaimana sudah kami kemukakan.

. Padawaktu Perang Ktrandaq, dan kaum musyri-
kin bersatu padu untuk menyerang Madinah,
sedang kaumYahudi bani Quraizhah telah me
langgar perjanjian, dan Rasulullah takut akan
nasib kaum muslimin, maka beliau menawarkan
kepada Uyainah bin Hishn d-Fazzari dan al-

Harits bin Auf al-Mari, kepala suku Ghathfan,
sepertiga hasil buah-buahan Madinah, agar
mereka bersama kaumnya membiarkan kaum

Quraisy sendirian. Apayang dikemukakan oleh
Rasulullah ini hanyalah tawar-menawar, bukan
perjanjian. Ketika Rasulullah melihat keduanya
mau menerima, beliau bermusyawarah dengan

Sa'ad bin Mu'adz dan Saad bin LJbadah. Lalu,

keduanya berkata 'Wahai Rasuhrllah, apakah ini
kehendak pribadimu yang kami boleh me-

ngemukakan usul, atau sesuafu yang dtperintah-
kan Allah kepadamu unhrk kami dengarkan dan
kami patuhi? Atau, hanya suatu perkara yang
engkau tawarkan kepada kami?" Beliau men-
jawab, "Ini hanya sesuatu yang aku tawarkan
kepada kalian unhrk kalian beri usulan kepada-

ku, karena bangsaArab telah melempar kalian
dengan sahr anak panah." Kemudian Sa'ad bin
Mu'adz berkata,'Wahai Rasulullah. Demi Allah,
sesungguhnya kami dan mereka dahulu adalah
kaum yang berpegang pada kemusyrikan dan
menyembah berhala. IGmi tidak menyembah
Allah dan tidak mengenal-Nya. Mereka sama
sekali tidak menginginkan buah-buahan dari
kita melainkan dengan cara jual beli atau sebagai

upah buruh. Maka, ketikaAllah telah memulia-
kan kita dengan Islam, memberi kami pehrnjuk
dengan Islam itu, dan telah memuliakan kami
denganmu, apakah kita akan menyeratrkan harta
kita kepada mereka? Demi Allah, kami tidak
akan memberikan kepada mereka kecuali pedang,

sehinggaAllah meinberi keputusan antara kami
dengan mereka-" Mak4 Rasulullah merasa gem-

bira dengan perkataan Mu'adz itu, dan beliau
berkata, "Usulanmu ifu bagus." Beliau berkata
kepada Uyainah dan al-Harits, "Pergilah kalian!
Tidak ada bagi kalian pada kami kecuali pedang!"

Demikianlah pemikiran Rasulullah di dalam
menghadapi kondisi darurat, dan bukan hukum
final.

o Rasulullah saw. mengadakan perdamaian Hu-
daibiah dengan orang{rang musyrik-yang masih
tetap di dalam kemusyrikannya-dengan syarat-

syaratyang kaum muslimin tidak merasa senang

terhadapnya. Isi perjanjiannya adalah "meng-
hentikan peperangan antarabeliau dan mereka
selama sepuluh tahun. Saling menjamin ke-
arnanan, dan Nabi saw. (bersama para sahabat)

tahun ini harus kembali ke Madinah, dan tahun
depan boleh datang ke Mekah dan bermalam di
sana hanya selama tiga hari. ketika masuk ke
Mekah ini tidak boleh membawa pedang me
lainkan harus dimasulkan ke dalam sarung.
Sahabat Nabi saw. yang datang (ditangkap oleh)
kaum musyrikin, ddak perlu dikembalikan ke
Madinah. Sedangkan, jika orang musyrik yang
tertangkap oleh sahabat Nabi (kaum muslimin),
harus dikembalikan (dilepaskan) ". Rasulullah
menerima syarat-syarat ini-sesuai ilham dari
Allah-yang secara lahiriah tampak merugikan,
karena ada suatu hal yang dikehendaki oleh
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Allah buat Rasul-Nya. Di dalam perjanjian ini
terdapat kelapangan-untuk semua hal-dalam
menghadapi kondisi serupa, dengan kendali
oleh kepemimpinan Islam.

Sesungguhnya manhaj agama Islam ini senan-
tiasa menghadapi realitas sepanjang masa dengan
cara{ara dan sarana-sarana yang memadai. Ia ada-
lah manhaj yang bergerak secara luwes dan fleksibel,
tetapi jelas dan terang. Orang-orang yang mau
mempergunakannya untuk menghadapi dan me
mecahkan realitas-realitas dalam semua hal, ddak
perlu memutar-mutar nash dan menakwilkannya
dengan takwil-takwil yang menyimpang. Yang di-
tuntut oleh agama ini adalah supaya bertakwa ke
padaAllah, tidak menundukkan agamanya kepada
realitas manusia jahiliah, tidak minder terhadap
kejahiliahan, dan tidak sekadar berhenti bertahan
di dalam memperjuangkannya Islam adalah agama
yang memiliki kekuasaan dan menentukan hukum.
Ia memenuhi, dengan posisinya yang tinggi dan
luhur, semua kebufuhan riil manusia dan keperlu-
an-keperluan pokoknya- Segala puji kepunyaan Allah.

Ketika Allah memerintahkan Rasul-Nya untuk
menerima ajakan damai orang-orang yang meng-
ajak berdamai, dan supaya condong kepada per-
damaian terhadap orang{rang yang condong ke
pada perdamaian, maka diarahkanlah beliau untuk
bertawakal kepada-Nya dan merasa tenang ter-
hadap peliputan Allah kepada dirinya terhadap apa
yang dirahasiakan kaum itu,

lilw merela condong leepadn pndnmnian, mnlm un-
donglnh lepadnnya dnn bntawalilllnh lupadn Alkh.
Sesunguhnya Dialah Yang Maha Mendtngar lagi
Maha Mmgetnhai. " (al-Anfaal: 6l)

Kemudian Allah melindungi beliau dari tipu daya
mereka, jika mereka hendak berkhianat kepada
beliag dan menyembunyikan kecurang:an dari balik
ajakdn damai mereka. Dia berfirman kepada beliau
bahwa sesungguhnyaAllah akan senantiasa men-
cukupi dan melindunginya. Allahiah yang telah
memberinya pertolongan di dalam Perang Badar,
menolong orang{rarrg yang beriman, dan memper-
satukan hati mereka atas dasar cinta kasih dan
persaudaraan sesama muslim, padahal memper-
sahrkan hati itu sangat sulit Tidak ada yang ber-
kuasa mempersatukannya kecuali Allah Yang
Mahakuasa lagi Mahabijaksana,

'Jika mueka bermalcsud hendak menipumu, mala
sesunguhny a atlwplah Allnh (menj adi pelindungmu).

Dialah yarry memp ulaatmu dengan pntolongan- Ny a
dan drngan para mukrnin, dan Yang mempersatuknn
hati mneka (mang-orangyang buiman). Walnupun
lamu membelanj alan s emua (kztrny ann) y ang bera.da

di bumi, niscaya lamu tidnk dnpat mempnsatulmn hnti
mneka.. Aknn tetapi, Allah tekh mempersatulun hnti
merekn. Sesunguhnya Dia Mahapnlmsa lngi Mahn-
bij alsana. " (al-Anfaa} 62-63)

Cukuplah Allah menjadi pelindungmu. Dialah
yang telah memperkuatmu dengan pertolongan-
Nya pertama kali. Dia telah memperkuatmu de-
ngim orang{rang mukrnin yang jujur terhadap janji
yang telah mereka nyatakan kepada Allah. Dia
menjadikan mereka sebagai kekuatan yang utuh,
setelah sebelumnya hati mereka bercerai-berai,
saling bermusuhan, dan saling bertikai dengan
sangat sengil Baik yang dimaksudkan itu kaum
Aus dan IGtazr:a1 (yaitu kaum Anshar) yang pada
z,aman jahiliah saling bermusuhan yang sulit
dipersatukan, apalagi unfuk bersaudara yang tidak
ada padanan dan bandingnya di muka bumi ini,
maupun yang dimasudkan itu adalah kaum Muha-
jirin. Yakni, yang keadaannya pada zamanjahiliah
juga seperti kaum Anshar. Ataupun, yang dimak-
sudkan itu adalah semuanya, kaum Muhajirin dan
kaum Anshar. Maka, begitulah keadaan seluruh
bangsafuab.

Sungguh telah terjadi suahr mukjizat yang tidak
ada yang dapat menguasakannya kecuali Allah, dan
tidak tercipta kecuali dengan adanya akidah ini.
I(arena, mustahil hati yang saling berjauhan dan
watak yang keras bagaikan kuda binal ini bisa
bersahr, berbaris rapat bersaudara dan jinak antara
sebagian terhadap sebagian yang lain, saling men-
cintai, dan saling berlemahJembut. Yakni, kehar-
monisan pada tataran yang tidak pernah ada pada-

nannya dalam sejarah, yang mencerminkan ke-
hidupan surgawi dengan sifat-sifatnya yang jelas.

Atau, menghamparkan kehidupan surgawi dengan
sifat-sifatnya yang j elas,

"Kami lenyaplan segah rasa dtndnm yang berada

dnhm lwti muelm, sed.arrymuela mer6a bnsaudnra
duduk buhanap-hadnpan di atas dipan-dipan." (aI-
Hiirz a7)

Akidah ini memang ajaib! Ketika telah meresap
dalam hati, ia akan menjadikan hati itu penuh
dengan rasa cinta dan kasih sayang sesamanya,
yang keras menjadi lunak, yang kasar menjadi
lemah lembut, yang kering menjadi basah, berjalin
berkelindan di antara sesamanya dengan jalinan
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yang kokoh, dalam, dan lemah lembut. Tiba-tiba
pandangan mata, sentuhan tangan, pembicaraan
dan gerak anggota badan, serta getaran hati men-
jadi sebuah simfoni yang penuh nuansa saling
pengertian, saling menyayangi, saling setia, bantu-
membantu, toleran dan lapang dada, yang tidak
mengetahui rahasianya kecuali Yang telah memper-
sahrkan hati-hati ini. Tidak ada yang merasakannya
kecuali hati-hati itu sendiri.

Selain ifu, akidah ini menyeru manusia dengan
seruan cinta karena Allah, memetik senarnya
dengan nyanyian ketulusan dan keikhlasan. Apabila
hati-hati itu memenuhi seruan ini, maka terjadilah
mvkiwat (sesuatu yang luar biasa) yang tidak ada
yang mengetahui rahasianya kecuali Allah, dan
tidak adayang berkuasa atasnya kecualiAllah.

Rasulullah bersabda,

"Sesungguhnya di antnra lnmtra-h.amba Allnh terdnpat

orang-orang yang bulmn nnbi dan bulan syuhadn. Akan
tetnpi, para nabi dnn Euhadn cemburu lwpadn merekn
pada hari kiamnt nanti, karenn kzdudulan yang di-
berilnn Allah l"podo rnnela." Para salwbat bntanya,
"Wahni Rasulull"ah, tolnng b nitnhulan lepa"da lmmi,
siapakah maelca itu?" Beliau menjawab, "Mnelm itu
adalah laum yang salhry mencintai karena rahmat
Allah, bukan larenn hubungan lcefuluargaan, dan
bulan lmrena salingmernberilmn lnrtn. Demi Allnh
wajah mnelw pada hari itu bersinar cemnlnng dan
mnelra di atas calaya. Muela tidnk m.crasa talafi le-
tilm manusia hin s ednng kznkutun; dnn m.crel@ tidnk
bnsedih lcetikn manusia lnin sedang bnsedih." (HR
Abu Dawud)
"Serungguhnya seorang muslim apabiln bntemu sau-
daranya sesam^a muslim, lalu memegang tangannya
(berjabat tangan), mnJu luruhlah dosa-dosa merela
(yang lucil) sebagaimnru luruhnya dtdnunan dnri
pohnn yang kcrtng pada hnri angin bntiup lno*rrg.
All.ah mengampuni dosa-dosa merekn meskipun se-

banyak buih di lnutan." ftIR Thabrani)

Banyak sekali sabda Rasulullab yang diucapkan
mengenai masalah ini, dan dibuktikan dengan
tindakan-tindakan beliau yang menopang unsur ini
di dalamrisalah beliau.Juga dibuktikan oleh umat
yang beliau bina atas dasarcinta- Iabukan sekadar
kata-kata bersayap, bukan pula sekadar praktik-
praktik ideal individual. Tetapi, ia sudah menjadi
realitas yang mengakar di atas fondasiyang kokoh,
dengan izin Allah, yang tidak menakdirkan ke
satuan hati seperti ini dalam kesempatan lain.

Pemberian Ketenangan dan Keringa.na^n
Sesudah itu, konteks berikutnya adalah mene

nangkan hati Rasulullah saw. dan kaum muslimin
yang ada di belakang beliau, bahwa Allah akan
senantiasa melindungi beliau dan mereka. Dialah
yang mencukupi beliau dan mereka dengan per-
lindungan-Nya Kemudian diperintahkan-Nya beliau
supaya mengobarkan semangat kaum mukminin
untuk berperang di jalan Allah. Mereka akan nrampu
menghadapi musuhnya yang banyaknya sepuluh
kali lipat jumlah mereka. IGrena, pihak musuh itu
tidak memiliki pengertian sebagaimana mereka.
Minimal mereka mampu menghadapi musuhnya
yang jurnlahnya dua kali lipat dari mereka, dalam
kondisi paling lemah,

g 6*!i i'e 6a cis rii w giq:d-
'F4K"f-,),J"a.str*-f igiffi-
_z4rKoL3:#Ul;$jb+A.brp
'or{r;S?i';6\'lrT{6jii;6t1r;;;}sV
\e "&+-dI'J6 te ffi -fr'Jii S
"&Kr$"*tVt#iy'uitvfUtKbg

#t#i{'^1$"5$bt;6\W-5rt
"Hai Nabi, cukuplnh Alkh (menj adi Pelindar@ bagt-

mu dnn bagi orang- arang mukmin y ang mmgikutimu.
Hai Nabi, lcobarlmnl,ah semnngat para mukmin itu
untuk bnpnang.Jilm adn dua puluh orang yang sabar

di antara lmmu, niscaya mnelm dnpat mmgalahlan
dua ratus orang musuh. Daa jikn ada seratus orang
(yang sabar) di antaramu, mnelu dnpat m,engalnhlan
s ribu dari orang- orong lafr, disebab knn orarg- wattg
lwfr itu lrnum yng tidnk mengati. Selwrang Allah
telah mninganlan kzpadnmu dnn Dia telah mmgeta-
hui bahw a p odamu aln kclmnlnn. lrlaka j ila ada di
antaramu seratus nrang yang sabar, niscaya merekn

dnpat mmgalahkan dua ratus orang. Dan, jika di
antnramu ada seri.bu mang (yang nbar) , nismya mtrela
dapat mtngalallun dua ribu orang dntgan sei<in Allah.
Dan Allah beserta orang-nrang yang sabar." (aI-
Anfaal:64-66)

Kita berhenti sejenak memikirkan kekuatan
yang tak dapat ditolak dan dilawan (yailr kekuatan
Allah Yang Mahakuat lagi Matraperkasa) ber-
hadapan dengan kekuatan yang kecil, lemah, dan
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kerdil, yang cobacoba menentang pasukan Allah.
Maka, perbedaannya jauh dan jauh sekali. Pepe-
rangan ini merupakan peperangan yang sudah bisa
ditebak akibatnya, diketahui kesudahannya, dan
dipastikan tempat kembalinya. Semua ini terkan-
dung di dalam firman Allah,

'"Hai Nabi, culwplnh Alkh (menj adi Pelindurrd bogt-

mu dnn bagi orang-orang mulunin yarfu mmgilat'imu. "
(af-Anfid:6a)

Kemudian datanglah frintah Allah untuk me
ngobarkan semangat kaum mukminin untuk ber-
perang di jalan Allah, ketika jiwa sudah siap, hati
sudah mantap, dan saraf-saraf sudah siaga Sedang-
kan, rasatenang, perczrya, danyakin sudah menyahr
dalam kalbu,

"Hai Nabi, lrnbarlwnlnh senwgat para mukmin itu
fntuk bnpnang...."

Kobarkanlah semangat mereka. Mereka sudah
cukup untuk menghadapi musuh mereka dan
musuh Allah, meskipun jumlah mereka sedikit dan
jumlah musuh banyak, '

'Jifu ada dia puluh orang y atg sabar di antara knmu,

niscaya muela dnpat mmgalahknn dua ratus orang

musuh. Dan, jiln ada suatus orang (yang sabar) di
antaramu, mereka dapat mengalahkan snibu dari
orarg-orang knfr,..

Adapun sebab perbedaan ini sangat mengejut-
kan dan menakjubkan, tetapi memiliki maknake
benaranyang dalam,

'Disebablmn orarg-nrarlg knfir italmum yang tid"ak

rnmgerti." (al-Anfaal: 65)

Apakah hubungan pengertian dengan keme-
nangan dalam urusan ini secara lahiriah? Sebenar-
nya, ini adalah hubungan yang hakiki, hubungan
yang kual Sesungguhnya golongan yang beriman
itu memiliki keistimewaan sebagai golongan yang
mengetahui jalan hidupnya, mengerti manhajnya,
mengetahui hakikat keberadaannya dan hakikat
kesudahannya. Mereka memahami hal<ikat ulu-
hiyy ah danhaltkatubudiah. Juga memahami bahwa
uluhiyyah itu tunggal dan unggul, dan ubudiah
harus dilakukan untukAllah dengan tiada mem-
persekutukan-Nya.

Selain itu, mereka mengerti bahwa mereka
(umat Islam) adalah umat yang mendapat petunjuk
dari Allah, yang bertolak di bumi dengan izin Allah
unfuk membebaskan manusia dari menyembah
sesama manusia agar menyembah kepada Allah

saja. Mereka adalah wakil Allah di muka bumi, yang
diberi keimasaan padanya bukan unhrk bertindak
sewenang-wenang dan bersenang-senzurg, melain-
kan untuk menjunjung tinggi kalimat Allah dan
berjuang di jalan-Nya. Juga untuk memakmurkan
bumi secara benar, memutuskan hukum di antara
martusia dengan adil, dan menegakkan kerajaan
Allah di muka bumi untuk menegakkan keadilan di
antara manusia.

Semua itu adalah pengertian yang tertanam
dalam lubuk hati kaum muslimin, yang memancar-
kan cahay4 kepercayaan, kekuatan, dan keyakinan.

Juga -vang mendorong mereka untuk berjuang di
jalan Allah dengan penuh kekuatan dan kepercaya-
an terhadap akibatyang akan diperolehnya, yang
kepercayaan ini pun dapat menjadikan kekuatan
tersebut berlipat ganda. Sementara itu, musuh
mereka adalah "kaum yang tidak mengerti". Hati
mereka tertutup, pandangan mereka rabun, dan
kekuatan merekaloyo dan lemah, meskipun secara
lahiriah kelihatan unggul. Pasalnya, kekuatan
mereka terlepas dari sandaran yang agung.

Perbandingan ini... sahr berbanding sepuluh...
merupakan ketentuan asal di dalam timbangan
kekuatan antara orang-orang beriman yang me.
ngerti, dengan orang-orang kafr yang tidak me-
ngerti. Sehingga, dalam kondisi yang paling lemah
bagi orang-orang mukmin yang bersabar, perban-
dingannya adalah sahr berbanding dua

"S elmrang Allnh telnh meringanlan kzpadamu dnn D ia
telah mengetahui bahwa padamu ada kelemahan.
Makn, jila ada di antaramu suatus orang yang sabar,

nismya mnelw dnpat mengalnhlan dua ratus orang.

Dan, jilw di antaramu adn smibu orang (yang sabar),

niscaya mereka dapat mengalahkan dua ribu orang
dengan seifin Allah. Dan Allah besnta nrang-nrang
yang sabar." (al-Anfaal: 66)

Sebagian ahli tafsir dan ahli fikih memahami
bahwa ayat-ayat ini mengandung perintah bagi
orang{rang mukmin agar janganlah seorang dari
mereka lari dari menghadapi sepuluh orang musuh,
di kala kondisi kaum muslimin kuat. Janganlah
seorang mukmin lari dari menghadapi dua orang
musuh, di kala kondisi kaum muslimin lemah.

Di sana terdapat banyak perbedaan pendapat
yang bersifat far'iyah'cabang', dan kami tidak
melibatkan diri di dalamnya. Hanya saja, menurut
kami, pendapatyang kuat adalah bahwa ayat-ayat
ini memuat hakikat tentang penetapan kekuatan
kaum mukrninin dalam menghadapi musuh-musuh
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mereka menurut timbangan Allah, dan inilah yang
benar. Diberitahukannya hakikat ini kepada kaum
mukminin adalah untuk menenangkan hati mereka
dan memantapkan kaki mereka. Jadi, bukan
membicarakan hukum tasyri', menurut pendapat
kami. Allah lebih mengetahui apayang sebenarnya
Dia kehendaki.

I\dasahh Tbwanan;*,;
Setelah mengobarkan semangat unfuk ber-

perang, pembicaraan berikutnya beralih untuk
menjelaskan hukum tawanan perang, seiring
dengan tindakan Rasulullah saw. dan kaum mus-
limin terhadap para tawanan Perang Badar. Juga
seiring dengan pembicaraan tentang para tawanan
itu serta usaha untuk mempersuasi (membujuk)
mereka supaya mau beriman. Disebutkan pula
penggantian yang baikyang akan mereka peroleh
di belakans itu, terhadap apa yang tidak mereka
dapatkan, dan kerugian yang mereka derita dalam
peperangan,

6Yt 4 a$.g- tA -fi t'K J E)<'ru
tg*.rnr,2i;-its-.:!it;$h\gli"\t
LriL I iJl:;g'# fi 'n5S) i &
'^ifr ",f;A\F6Witt#q\K#"e
G&Ae.-ii,Sgi6{,&;i;.;}&
Wfr,{-:;W&fi affi iF_u4ifii
o$ t'E \j'r';i|i453'418
[1'Vit:i#6Liutil]ttri;,(I;q1'L_]-

&x:+
"Tidnk p atut bagi se mang Nabi mi:mpuny ai taw annn

sebelum ia dapat melumpuhknn musuhnya di mula
bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawi
sednnglwn Allah menghmdaki (palwk) akhirat (untuk-

mu). Allah Mahaperlmsa lngi Mahnbijalcann. Knlau
ttdnk ada lutenpan yang tekh tndnhulu dari, Allah,
niscaya lwmu ditirnpa silcann yang baar larmn tebus-

an yang lmmu ambil. Mala, mnlanlah dnri sebagian

rampasanperangyrytelah lwmu ambil itu, wbagai

mnlanwn yarg lalal lagi baik, dan bntnlao alnh l"podo

Allah. Sesunguhnya Allah Maha Pengampun lagt
Maha Penyayang. Hai Nabi, katalunlah lupada
tawanan-tawanan yang adn di tanganmu, :Jil(a Allah
mengetahui adn lebailmn d"alam hntimu, niscaya Dia
akan membniknn ktpadnrnu y ang lebih baik dnri apa

y ang telnh diamb il dmimu dan D ia alwn mmgampuni
lwmu.' Allnh Maln Pmgampun lagi Maln P^.y q ong.

Alwn tetapi, jikn mnekn (tawanan-tawanan itu)
bermalcud hendak berkhianat lrcpadamu, mnka
sesungguh,nya muela tel,ah bsrkhiannt lilpada Allnh
sebelum ini. Lalu, Allnh mmjadilwn(mu) bnlwasa ter-
hadap mnela. Allnh Maha Mengetahui lngi Mahn-
bij alrsan a.. " (al-Anfaal: 67 -71)

Ibnu lshaq menceritakan kisah peperangan itu,
"Ketika kaum itu meletakkan tangannya untuk
menawan musuh, sedang Rasulullah berada di
dalam bangsal tempat berteduh, Sa'ad bin Mu' adz
berdiri di pintu bangsal tempat Rasulullah itu de
ngan menyandang pedangnya bersama sejumlah
sahabat Anshar untuk menjaga Rasulullah. Para
sahabat khawatir pihak musuh akan melakukan
serangan ulang. Rasulullah-seingat saya-melihat
adanya ketidaksenangan pada wajatr Sa'ad terhadap
apa yang dilakukan orang-orang itu. [alu, Rasu-

lullah bersabd4 'Demi Allah, tampaknya engkau
tidak suka apa yang dilakukan orangorang itu.'
Sa'ad menjawab,'Benar. Demi Allah, wahai Rasu-
lullah. Perang badar ini merupakan peperangan
pertamayang ditakdirkanAllah terjadi antara kaum
mukminin dengan kaum musyrikin. Maka dapat
menghancurkan musuh lebih aku sukai daripada
membiarkan hidup para tawanan itu."

Imam Ahmad meriwayatkan dengan isnadnya
dari lbnu Abbas dari Um ar r.a.,katanya, "Pada hari
mereka bertemu, Allah menjadikan kaum musyri-
kin kalah. Maka, di antara mereka terbunuh tujuh
puluh orang dan tertawan tujuh puluh orang. Rasu-

lullah bermusyawarah dengan Abu Bakar, Umar,
dan Ali. I-alu, Abu Bakar berkata Wahai Rasulullah,
mereka ifu adalah anak-anak paman, keluarga, dan
saudara. Saya berpendapat agar engkau pungut
tebusan saja dari mereka. Tbbusan ihr nanti dapat
kita pergunakan sebagai bekal untuk memperkuat
pasukan kita di dalam menghadapi kaum kafir.
Mudah-mudahan Allah memberi petunjuk kepada
mereka, lantas mereka menjadi pendukung kita.'
Rasulullah bersabda,'B4gaimana pendapahnu wahai
puta Ktraththab?' Saya berkata,'Demi Allah, saya
tidak sependapat dengan pendapatAbu Bakar. Saya

memandang engkau perlu memberi mandat ke
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pada saya untuk memenggal kepala si Fulan (yang
masih keluarga Umar sendiri), engkau beri mandat
Ali untuk memenggal kepala Aqil (bin Abi Thatib),
dan engkau beri mandat Harnzahunfuk memeng-
gal kepala si Fulan. Sehingga, Allah mengetahui
bahwa di dalam hati kita tidak ada rasa belas kasih-
an kepada kaum musyrikin. Mereka itu adalah
tokoh-tokoh, pemimpin-pemimpin, dan panglima-
panglima kaum musyrikin.' Maka, Rasulullah cen-
derung kepada pendapat Abu Bakar, dan tidak cen-
derung kepada pendapat Umar. [alu, beliau
memungut tebusan dari mereka."'

"Keesokan harinya," kataUmar; "sayapergi ke
pada Nabi dan Abu Bakar, dan keduanya sedang
menangis. Lalu, saya bertanya, 'Mengapa engkau
dan sahabafonu menangis? I(arena, kalau engkau
menangis, maka aku pun menangis. Jika aku tidak
dapat menangis, maka akan kutangis-tangiskan,
karena tangrs kalian berdua.'Nabi saw. bersabda,
Wahai orang yang telah menentang sahabatmu
untuk memungut tebusan dari mereka. Sungguh
ditampakl<an atasku azabmu lebih dekat daripada
pohon ini (yaitu pohon yang berada di dekat Nabi
saw.) dan All ah azzawajallatelah menurunkan ayal
'Tidnk patut, bagi seorang Nabi mempunyai tawanan
sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di mukn
bumi'hingga firman-Nya, 'Maka, makanlah dari
seba$an ramp asan pnang y ang telah knmu ambil itu,
sebagai makanan yang halal lagi baik.'Maka, Dia
menghalalkan bagi mereka harta rampasan perang."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim,
Abu Dawud,Tkmidzi,Ibnu Jarir, dan Ibnu Mar-
dawaih, dari beberapa jalan, dari Ikrimah bin
Ammaral-Yamani.

Imam Ahmad mengatakan bahwa telah dicerita-
kan kepadanya oleh Ali bin Hasyim, dari Humaid,
dari Anas r.a., ia berkata, "Nabi meminta pendapat

orang banyak mengenai tawanan Perang Badar se
raya bersabda, 'Sesungguhnya Allah telah me
nguasakan kamu atas mereka.'Lalu, Umar ibnul
Khaththab berdiri seraya berkatay Wahai Rasu-

lullah, penggal saja leher mereka' Kemudian Rasu-

lullah berpaling, lantas bersabda,'Wahai manusia,
sesungguhnya Allah telah menguasakan kamu atas

mereka, tetapi mereka kemarin adalah saudara-
saudaramu.' I-alu, Umar berdiri dan berkata,'Wahai
Rasulullah, penggal saja leher mereka!' lalu, Rasu-

lullah berpaling dari Umar dan berkata kepada
orang banyak seperti itu lagi.

Kemudian Abu Bakar ash-Shiddiq berkata, Wahai
Rasulullah, kami berpendapat sebaiknya engkau

maafl<an mereka dan engkau terima tebusan dari
mereka."'Anas berkata, "Kemudian wajah Rasu-
lullah tampak bersedih, lantas beliau maafl<an mereka
dan beliau pungut tebusan dari mereka. Allah me-
nurunkan ayat, 'Kalnu tidak adn lcetetnpanyarrytelnh

tndnhulu dnri Allnh, niscaya knmu ditimpa siksaan

yang besar karena tebusan yang lamu amtril."'
Al-Amasy bekata dari Umar bin Murrah, dari

Abu ubaidah, dariAbdullah, ia berkata, "Pada waktu
Perang Badar, Rasulullah bersabda,'Bagaimana
pendapat kalian mengenai tawanan perang?' lalu,
Abu Bakar berl<ata, Wahai Rasulullatr, mereka ihr
adalah kaummu dan keluargamu, biarkanlah mereka
dan surutrlah mereka bertobat Mudah-mudahan
Allah menerima tobat mereka.' Umar berkata,
Wahai Rasulullah, mereka telah mendustakanmu
dan telah mengusirmu, maka ajukanlah mereka
dan penggal sajalah leher mereka.'Abdullah bin
Rawahah berkata, Wahai Rasulullah, engkau ber-
ada di lembah yang banyak kayu bakarnla. Maka
nyalakanlah api di lembah itu, kemudian lempar-
kanlah mereka ke dalamnya'

Rasulullah diam, tiada menjawab sepatah kata
pun. Kemudian beliau berdiri, lantas masuk ke dalam
tenda. Kemudian orangorang berkata 'Beliau meng-
ambil pendapat Abu Bakar.' Sebagian lagi berkata,
'Beliau mengambil pendapat Umar.' Dan, sebagian
lagi berkata,'Beliau mengambil pendapatAbdullah
bin Rawahah.' Kemudian Rasulullah keluar kepada
mereka seraya bersabda'Sesungguhnya Allah me
lunakkan hati beberapa orang dalam hal ini,
sehingga lebih lunak daripada barang yang lunak.
Allah juga mengeraskan hati beberapa orang,
sehingga lebih keras daripada batu.

'Perumpamaanmu wahai (Abu) Bakar, bagaikan
Ibrahim a.s. yang berkata , 'Barangsiapa yang metg-
ikuti aku, mnla sesunguhnya dia termasuk golongan-

ku. Dan, bararrysiapa y ang m.elnnggar lupadnlw, mnla
s esungguhny a Errylau (y a Allnh) Maha Pmgampun lngi
Maha Penyayang.'Perumpnanmu lagi wahai Abu
Bakar, seperti Isa a.s. yang berkata, Jilm Engkau
azgb rwreka" mnla suungguhnya mneka adal.alt hamba-

hnmba-Mu. Dan, jikn Englwu ampuni muela, m"akn

s esunguhny a Englau Malap er kar a lngi Mahnbij ak-
sarla.'

Sedangkan, perumpamaanmu wahai Umar, se-

perti Musa a.s. yang berkata,

Ta Tuhan lmmi, birutsakanlah hmn bmdn mnekn, dnn
kunci matilnlt hati mnelm, mnlm mnelw tidnk b uiman
hirgga mnelu melihnt silsan yang pedih.' (Yunus: 88)
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'Perumpamaanmu lagi wahai Umar, seperti Nuh
a.s. yang berkata,

'Ya Tuhnnlru, janganlnh Englnu biarkan senrangpun
di antara orang-zrang lnfr itu tinggal di atas bumi.'
(Nuh:26)

Kalian adalah keluarga, maka jangan sekali-kali
seseorang dari mereka dilepaskan kecuali dengan
membayar tebusan atau dipenggal lehernya."'

Ibnu Mas'ud berkata, "Saya berkata, Wahai
Rasulullah, kecuali Sahl bin Baidha, karena dia
menyebut-nyebut Islam.' Lalu, Rasulullah diam.
Maka, pada hari itu saya sangat takut jangan:iangan

akan turun bafu dari langit dan menimpaku, se
hingga Rasulullah bersabda,"Kecuali Sahl bin
Baidha.' Ialu, Allah menurunkan ayat, 'Tidak patut
bagi seorang Nabi rnempunyai tawanan sebelurn ia
dapat'melumpuhlwn rnusuhnya di mula bumi. Kamu
mmghendaki lwrta benda duni,awi sedanglmn Allah
mmghmdnki (pahnk) alrhirat (unhrk:rnu). AIhh Mahn-
p er kas a kgi Mahnbij aksarm. "' @iriwayatkan oleh
Imam Atrmad dan Tirmidzi dari hadits Abu Muawi-
yah dari al-Amasy, dan diriwayatkan oleh al-Hakim
di dalam Mustadrak-nya, dan ia berkata, "Sahih
isnadnya, tetapi Imam Bukhari dan Muslim tidak
meriwayatkannya.")

Itskha.anitu maksudnya adalah membunuh se
hingga menjadikan lemahnya kekuatan kaum
musyrikin dan menjadikan kuatrya kekuatan kaum
muslimin. Inilah yang seharusnya dilakukan se-

belum Nabi saw. dan kaum muslimin memiliki
tawanan dengan membiarkan mereka hidup dan
memungut tebusan dari mereka sebagaimana yang
terjadi pada Perang Badar. Karena itu, Allah men-
cela kaum muslimin dalam masalah ini.

Perang Badar adalah peperangan pertamaantara
kaum muslimin dengan kaum musyrikin. Jumlah
kaum muslimin sedikit, sedang junilah kaum
musyrikin banyak. Berkurangnya jurnlah tentara
musyrikin dalam peperangan itu dapat melemah-
kan kekuatan merek4 menghinakan kesombongan
mereka, dan menjadikan mereka tidak mampu
mengulangi peperangannya dengan kaum mus-
limin. Yang demikian (mengurangi/membunuh
tentara musyrikin) ini merupakan sasaran penting
yang tidak dapat ditukar dengan harta tebusan,
meski bagaimanapun mereka miskin harta.

Di sana ada makna lain yang hendak dimantap
kan di dalam jiwa dan ditetapkan di dalam hati.
Yaitu, maknapentingyang diungkapkan oleh Umar
r.a. yang dinyatakannya dengan tegas, "Sehingga,

Allah mengetahui bahwa di dalam hati kita tidak ada
rasa belas kasihan kepada kaum musyrikin."

Karena dua alasan yang penting dan jelas inilah,
maka kami ltra (wallahu a'l.am) tidak suka kaum
muslimin memiliki tawanan dalam Perang badar
dan memunguttebusan dari mereka. Nah, kondisi
d inil"h yrrg dihadapi oleh nash-juga unhrk meng-
hadapi peristiwa-peristiwa serupa-dalam firman
Allah,

"Tidnkpatut bagi semang Nabi manpunyai tawanan
sebehm in dnpat melampuhl"an mtmhnya di mulu bumi."

IGrena itulah, Allah menawarkan kepada kaum
muslimin yang menerima tebusan dari tawanan
perang yang pertama dengan tawaran,

"Kamu mmghmdnki Inrta bendn duniawi."

Yakni, kamu ambil mereka sebagai tawanan,
bukan kamu bunuh mereka. Kamu ambil tebusan
dari mereka, dan kamu lepaskan mereka.

"Sedangkan, Allah menghendaki (pahak) akhirat
(untukmu)."

Padahal sebagai kaum muslimin, mereka harus
menginginkan apa yang diinginkan oleh Allah.
Sedangkan, apa yang diinginkan Allah buat mereka
itu lebih baik dan lebih kekal. Akhirat itu meng-
hendaki kemurnian dari keinginan terhadap ke
kayaan duniawi.

'Allah Mahnpnlasa lngi Malmbijalcsana. "

Dia berkuasa unfuk memberikan kemenangan
kepada kamu, dan menghancurkan kekuatan orang-
orang kafir, karena suatu hikmah,

'Agar Allnh menetapknn yang lak (shm) dan mzm-
banllwn yarry batil (syirik) walnupun mang-orang yarg
berdosa (*uryrrU itu tidak menyukninya." (al-Atr-
faal: 8)

"Kalnu tidak ada kzunpanyangtelah tndahulu dari
Allala niscaya lamu ditimpa silcannyangbesar lurmn
tebusan yang knmu ambil." (al-Anfaal: 68)

Telah terdahulu ketetapan Allah untuk mengam-
puni atrli Badar terhadap apa yang mereka lakukan.
Maka, ketetapan terdahulu ini melindungi mereka
dan azab y ang pe dih karena menerima tebusan itu.

Kemudian Allah menambah karunia dan nikrnat-
Nya kepada mereka, dengan menjadikan harta
rampasan perang itu halal bagi mereka. Di antara-
nya adalah tebusan yang dahulu mereka dicela
karenanya. Padahal, mengambil tebusan itu di-
haramkan di dalam agama-agama sebelumnyabagi
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pengikut para rasul. [alu, diingatkannya mereka
agar bertakwa kepada Allah. Diingatkan pula ke
pada mereka akan rahmat dan ampunan Allah, agar
terjadi keseimbangan di dalam perasaan mereka
terhadap Tuhannya. Sehingga, mereka tidak teper-
daya dengan adanya ampunan dan rahmatTuhan.
Juga agar rasa takwa, kesedihan, dan ketakutan
tidak menjadikan mereka lalai:

'Makn, mnlcanlah dari sebagian rampasan pnangyang
telnh lmmu arnbil itu, sebagai malanan yang halal lagi
baik, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya
Allnh Maha Pengampun lagi Maha Pmyayang." (aI-
Anfaat:69)

Kemudian disentuhlah hati para tawanan itu
dengan senfuhan yang dapat menumbuhkan harap
an, melepaskan citacita, memancarkan cahaya, dan
menggadtungkannya kepada masa depan yang
lebih baik daripada masa lalu, dengan kehidupan
yang lebih mulia daripada kehidupan yang mereka
alami selama ini. Juga dengan keberuntungirn yang
melebihi harta dan tempat tinggal yang telah hilang
dari mereka. Sesudah itu, dijanjikannya ampunan
dan rahmat dariAllah,

"Hai Nabi, katakanlah kepada tazlanan-tawanan
yang ada di tanganmu, Iilil Alkh mengetahui ada lu-
baiknn dnlam hatimu, niscaya Dia almn membuilan
lupadamu yang lebih baik dari apa yang telnh diambil
dnrimu dnn Din alan mengampuni lamu.' Allah Mahn.
Pengampun lngi Malu Peny ay ang." (al-Anfaal: 70)

Semua kebaikan ini berkaitan dengan kebaikan
hati, yang terbuka unfuk menerima cahaya iman.
Sehingga, Allah melihat bahwa di dalamnya ter-
dapat kebaikan. Dan, kebaikan yang dimaksud itu
adalah iman, yang tidak perlu disebutkan dengan
nash yang jelas. Kebaikan adalah semata-mata ke
baikan. Sesuatu itu tidak dikatakanbaikkecuali jika
bersumber dari iman dan berpijak pada iman.

Islam membiarkan hidup tawanan-tawanan ihr,
untuk menyenhrh tempat-tempat kebaikan, harap
an, dan kesalehan. Juga agar membangkitkan potensi
di dalam jiwanya untuk menyambut dan menerima
pefunjuk, bukan untuk menghinakan dan meren-
dahkannya, sebagaimana yang dilakukan oleh
bangsa Romawi dan bangsa-bangsa lainnya dalam
penaklukan-penaklukannya.

Daiaz-Zuhn, dari sejumlah orangyang disebut-
kannya, dia berkata, "Kaum Quraisy mengirim ufu s
an untuk menebus orang-orang mereka yang ter-
tawan. Maka, setiap kaum menebus keluarganya

yang tertawan dengan tebus yang memadai. Al-
Abbas berkata, Wahai Rasulullah, saya telah masuk
Islam.' lalu, Rasulullah menjawab, 'Allah lebih
mengetahui keislamanmu. Jika benar apa yang
engkau katakan itu, makaAllah akan memberimu
balasan. Sedangkan, kami hanya mengurus urusan
lahiriahmu. Karena itu, tebuslah dirimu dan dua
orang anak saudaramu, yaihr Naufrl ibnul Harits bin
Abdul Muthalib dan Aqil bin Abu Thalib bin Abdul
Muthalib, dan teman setiamu Utbah bin Amr, sau-
dara Bani al-Harits bin Fihr.'Al-Abbas menjawab,
'Saya tidak punya uang untukmenebus semua ifu,
wahai Rasulullah.'

Rasulullah bertanya,'Manakah hartayang engkau
tanam bersama Ummul Fadhl? Engkau berkata
kepadanya, Jika aku meninggal di dalam perjalan-
anku ini, maka harta yang aku tanam ini untuk Bani
Fadhl, Abdullah, dan Qatsam." Al-Abbas berkata,
Wahai Rasulullah, sungguh sekarang saya me-
ngetahui bahwa adalah engkau utusan Allah. Ini
adalah sesuatu yang hanya aku dan Ummul Fadhl
yang mengetahui. Makh, hitunglah untukku dua
puluh uqiyah dari harta yang ada padaku.'Rasu-
lullah menjawab, Tidak. Ihr adalah sesuatu yang
diberikan Allah untuk kami darimu.' Ialu, al-Abbas
menebus dirinya, dua orang anak saudaranya, dan
teman setianya.

Kemudian Allah menurunkan ayat,"Hai Nabi,
katakanlah kepada tawanan-tawanan yang ada di
tanganmu, :lika Alhlt m.engetnhui adn lebailmn dnlnm
hatimu, niscay a Dia aknn memberilmn fupadamu yamg

lebih baik dari apa yang tel"ah diambil dnrimu dnn Dia
alrnn mntgampuni lamu.' Allnlt Maln Pmgampun lagi
Maha Penyayang." N-Abbas berkata, 'lalu, Allah
menggantikan dua puluh uqiyah untukku setelah
masuk Islam dengan dua puluh orang budak yang
bernilai harta, di samping aku juga mengharapkan
ampunan All ah azza wa jalla. "'

Pada waktu Allah membuka jendela harapan
yang memancarkan cahaya dan kasih sayang bagi
para tawanan, Dia juga mengancam mereka agar
jangan berkhianat kepada Rasulullah saw. sebagai-
mana yang mereka lakukan sebelumnya, yang
kemudian mereka mendapatkan akibatnya,

'Aknn tetapi, jikn mnelm (tawanan-tawannn itu) ber-
malcsud hmdnk berkhianat lupadnmu, maka sesung-
guhnya merekn telnh berkhian"at kepadnAllah sebelum
ini. Lalu, Allah menjadikan(mu) berkuasa tnhadap
merekn. All"ah Mah"a Mengetahui lngi Mahnbijalcsana. "
(al-Anfaal:71)

I1:
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Dahulu mereka berkhianat kepada Allah dengan
mempersekutukan-Nya dengan yang selain-Nya,
dan tidak mengesakan-Nya dalam rububiyyahDia
telah mengambil perjanjian terhadap fitah mereka
(untuk mengakui dan mengesakan Allah), tetapi
mereka mengkhianatinya. Karena itu, kalau mereka
hendak mengkhianati Rasulullah, padahal mereka
sebagai tawanan yang ada di tangan beliau, maka
hendaklah mereka ingat pengkhianatan pertama
merekayang menyebabkan mereka jatuh sebagai
tawanan, dan menyebabkan Rasulullah dan para
kekasihAllah berkuasa atas mereka. Allah "Maha
Mengetahui" terhadap segala rlhasia mereka, dan
"Mahabijaksana" di dalam menjatuhkan siksaan
kepada mereka,

' Allnh Mahn Mmgetahui lagi Mahnbij aksann. "
Al-Qurthubi mengatakan di dalam tafsirnya,

"lbnul Arabi berkata,'Ketika beberapa orang musyrik
ditawan, sekelompok mereka bicara tentang Islam.
Akan tetapi, tidak sd,rnpai menjadi sebuah tekad
unfuk masuk Islam, dan mereka tidak mengakui.
nya dengan sungguh-sungguh. Tampaknya, mereka
ingin mendekati kaum muslimin dan tidak mau men-
jauhi kaum musyrikin. Ulama-ulama kita mengata-
kan, Jika seorang kafir berbicara tentang iman de
ngan hati dan mulutnya, tetapi belum menjadi se
buah tekad (keyakinan), maka dia belum menjadi
orang muhnin. Bila didapati ada orang mukmin yang
begitu, maka dia masih kafir, kecuali kalau hanya
bisikan-bisikan hati yang tidak dapat ia tolak. IGrena
Allah memaafl<an dan menggugurkan was.lvas ihr.'

Allah telah menjelaskan kepada Rasul-Nya saw.;

'Jiln mneka fundak b ukhianat lccpadamu." Yakni,
jika perkataan yang mereka ucapkan ini merupakan
pengkhianatan dan tipu daya, "Malw sesungguhnya

mereka telah berkhianat leepada Allah sebelumnla'
dengan melakukan kekafiran, melakukan tipu daya
terhadapmu Muhammad), dan hendak membunuh-
mu. Jika yang mereka katakan itu baib dan Allah me
ngetahuinya (dan pasti mengetahuinya), makaAllah
menerima perkataan atau penyataan mereka ifu.
Dia akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih
baik dari apa yang lepas dari mereka, dan akan meng-
ampuni dosa-dosa mereka pada masa lalu, seperti
dosa kekafiran, pengkhianatan, dan tipu daya mereka."

Iman, Hijrah, dan Jihad (Pengantar)
Akhirnya, ditutuplahpelajaran dan surah ini de

ngan menjelaskan karakter pelbagai hubungan

dalam masyarakat muslim, karakter hubungan antara
mereka dengan masyarakat lain, dan menjelaskan
hukum-hukum yzmg mengafur hubungan-hubung-
an itu. Dari paparan ihr, tampaklah karaliterhubung-
an antarsesama masyarakat muslim, dan kaidah
yang menjadi titik tolak dan pijakannya. Ia bukan
hubungan d-"b bukan hubungan tanah, bukan
hubungan kesukuan, bukan hubungan sejarah,
bukan hubungan bahasa, dan bukan hubungan
ekonomi. Ia bukan hubungan kekerabatan, bukan
kebangsaan, bukan etnis, bukan pula kepentingan
ekonomi. Ia adalah hubungan akidah, hubungan
kepemimpinan, dan hubungan disiplin gerakan.

Ada orangorang yang beriman dan berhijratr ke
Darul-Hijrah dan Darul-Islam, lepas dari ikatan
ketanahairan, kebangsaan, etnis, dan kepentingan.
Mereka berjuang dengan harta dan jiwa mereka di
jalan Allah. Juga ada orang-orang yang membantu
dan menolong mereka, memeluk Islam bersama
merek4 seakidatr dengan merek4 dan sekepeminr
pinan dalam satugerakan. Mak4 sebagianmereka
adalah wali,temansetia, penolong, pelindung, dan
kekasih bagi sebagian yang lain.

Sedangkan, orang-orang yang beriman tetapi
tidak berhijrah, maka tidak ada hubungan lswalian
antara mereka dengan masyarakat muslim. IGren4
mereka tidak memurnikan hidupnya untuk akidah,
tidak tunduk kepada kepemimpinan Islam, dan
tidak setia kepada ajaran pergerakan. Di dalam
kesatuan gerakan ini hubungan darah dianggap
lebih dekat di ddam kewarisan dan lain-lainnya- Se
dangkan, orang{rang kafir itu, sebagian mereka
adalah bagian dari yang lain juga.

Itulah garisgaris pokok di dalam pelbagai hu-
bungan dan ikatan, sebagaimana dilukiskan oleh
nash-nash yang pasti ini,

;-,J;+A1i4:r:V;r7rrFti*J1!'L
AJ W,14iV31i:rt rji', ii,W e
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"sesungguhry a orarg-orang y ang berim^an dnn bnhijrah
snta berjihad dmgan harta dan jiwanya padn jalan
Allnh dan orang-orang Jang membnilnn tempat lee-

diaman dan pertolongan (leepada lrang-orarg muha-
jirin), merelm itu satu sama lnin lin"dung-melindungi.
Dan (tuhadap) oralg-srarg yang berimnn, tetapi fu lunt
bnhijrah, nnlm tldnk ada luuajiban sedikit pun atas'
mu melindungi mrrela, sebelum mtrekn bnhijrah. (Aknn

tetapi) jika merekn meminta pertolongan kpadamu
dalnm (irusan pembelaan) agama, malw kamu wajib
membnikan pertolongan kecuali terhnnap fuum yang
tekk ada ptrjanjinn antara lumu derryan merelw. Alhh
Malm Melihat apa yang knmu lcrj aknn. Adapun orang-

orangyang kafir, wbagian merela mmjadi pelindung
bagi s ebagian y ang lain Jila lamu (ai para muslimin)
tidak melaksanakan apa yang telah dipuintahkan
Allnh itu, nismya almn tnj adi kelncauan di mulw bumi
dan kerusakan yng hesar. Dan lrang-lrang lang
buiman dan buhijrah serta berjihnd padn jalnn All"ah,

dan orang-orangyrymemberi tempat fudiaman dnn

memberi pntolongan (l"pana nrang- nrang muhnjirin),
mereka itulnh orang-orang yang bmar -bennr bniman.
Maelu m:empnolzh ampunan dnn rezpki (nikmat) Jary
mulia. Dan orang-orang yang beriman sesudah itu,
kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu, maka

orarg-orang itu termasuk golonganmu (juSo). Orang-
orang j ang mzmpunyai hubungan ita sebagiannya lzbih

berlak terlndap sesamanya (dnripadn yang knabat) di
dalam kitab Allnh. Sesungguhnya Allah Maha Me-
rryetahui segala sesuata. " (al-r{,nfaa.I z 72-7 5)

Kewalian antarsesama muslim padawaktu penr-

bentukan masyarakat muslim hingga Perang Badar,

adalah kewatrian yang meniadikan'lrnereka saling
mewaris, saling rnenanggung utang, tolong-meno
Iong, dan persaudaraan menggantikan hubungan
darah, nasab, dan kekerabatan. Sehingga, ketika
telah terwujud Daulah Islam dan Allah memberi
kekuasaan kepada merek a padahai Fur g aan pada

waktu Perang Badar, hubungan kewalian itu tinggal
dalam masalah saling melindungi dan saling m€nG
long. Sedangkan, masalah kewarisan dan pertang-
gungan masalah utang dikembalikan kepada ke-

kerabatan dalam hubungan darah, di dalam
masyarakat muslim.

Adapun hijrah yang diisyaratkan oleh nash itu
dan dijadikan syarat kewalian, baik yang bersifat
umum maupun khusus, itu adalah hijrah dari negeri
syirik ke negeri Islam-bagi yang mampu. Sedang-
kan, orang yang m4npu berhijrah, tetapi tidak mau
berhijrah karena tertahan oleh berbagai kepen-
tingan dan kekerabatan dengan kaum musyrikin,
maka mereka tidak memiliki hubungan kewalian
dengan masyarakat muslim. Ini sebagaimana ke
adaan beberapa kelompok bangsa Arab yang telah
memeluk Islam, tetapi tidak mau berhijrah karena
alasan-alasan seperti tadi.

Demikian pula dengan personel-personel Mekah
yang mampu berhijrah. Allah mewajibkan kepada
kaum muslimin untuk menolong mereka jika mereka
meminta pertolongan mengenai urusan agama
secara khusus. ?:tapi, dengan syaral tidak ada per-

musuhan antara mereka dengan kaum yang ada
perjanjian damai dengan masyarakat muslim. Karena,
perjanjian yang telah dijalin oleh masyarakat mus
lim dan program gerakannya itu lebih utama untuk
dipelihara.

Nash-nash danhukum-hukum ini sudah cukup
untuk menunjukkan bagaimana karakter masya-
rakat muslim dan gerakan politisnya di dalam mem-
bangun anggota dan membangun tata nilai asasi-
nya. Akan tetapi, petunjuk ini tidak cukup jelas
kecuali dengan dijelaskan sejarah pertumbuhan
masyarakat ini dad kaidah-kaidah asasi yang men-
jadi sumber dan pijakannya. Juga dengan men-
jelaskan manhaj haraki dan konsekuensi-kon-
sekuensinya

*ilit

Perjala^na^n Dakwah Islam
Sesungguhnya dakwah Islam di tangan Nabi

Muhammad sald/. mencerminkan putaran teralf,rir
dalam mata rantai dakwah yang panjang menuju
Islam di bawah pimpinan rombongan para rasul
yang mulia. Dakwah ini, sepanjang sejaratmya, me
nuju kepada safu sasaran, yaifu mengenalkan ma-
nusia kepada Ilah (sembahan) mereka Yang Maha
Esa dan Rabb Guhan) merekaYang Mahabenar.

Juga menjadikan mereka hanya menyernbah Tuhan
mereka saja dan menjauhi penuhanan makhluk.

Tidak ada manusia, melainkan hanya orang-
orang tertentu dalarn. waktu singkat, yang rneng-
ingkari prinsip uluhiyyakkeluhanan' ini dan meng-

tW'.E,F'
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ingkari keberadaan Allah. Mereka hanya keliru di
dalam mengenal Tuhan mereka Yang Mahabenar,
atau mereka mempersekutukan Allah dengan
tuhan-tuhan lain, baik dalam itikad (kepercayaari
dan dalam peribadatan, maupun dalam kedaulatan
dan kepahrhan. Kedua-duanya adalah syirik yang
mengeluarkan manusia dari agama Allah, yang
mereka kenal lewat tangan setiap rasul. Kemudian
mereka mengingkari Allah setelah berlalu masa
yang panjang. Mereka kembali kepada kejahiliahan
yang dulu rasul telah mengentas mereka darinya.

Juga kembali kepada kemusyrikan lagi, baik ke-
musyrikan dalam itikad dan ibadah, ataupun dalam
kepafuhan dan kedaulatan, maupun keduaduanya

Inilah karakter dakwah ke jalan Allah sepanjang
perpuataran sejarah manusia. Sasaran yang hendak
dituju adalah "Islam", yakni menundukkan manusia
kepadaTuhan bagr manusia, dan membebaskan
mereka dari menyembah sesama manusia kepada
menyembah Allah saja. Caranya dengan mem-
bebaskan mereka dari kekuasaan, kedaulatan,
syariat, tata nilai, dan tradisi.tradisi manusia unfuk
tunduk kepada kekuasaan Allah, kedaulatan-Nya,
hukum-Nya, dan syariat-Nya saja dalam semua
urusan kehidupan. Untuk ini, datanglah agama
Islam lewat tangan Nabi Muhammad saw, sebagai-
mana dulu datang lewat tangan para rasul yang
mulia.

Islam datang untuk mengembalikan manusia
kepada kedaulatan dan hukum Allah sebagaimana
keadaan alam semesta yang meliputi manusia.
Maka, kekuasaan yang mengahrr kehidupan mereka
haruslah kekuasaan yang mengatur keberadaan
mereka. Karena itu, mereka tidak boleh menyim-
pang dengan mengambil sistem, kedaulatan, dan
pengaturan yang bukan sistem, kedaulatan, dan
pengahran yang mengendalikan seluruh semesta.
Bahkan, yang mengendalikan keberadaan mereka
sendiri di luar kehendak mereka.

Pasalnya, manusia dikendalikan dengan undang-
undang fibah ciptaan Allah dalam pertumbuhan,
perkembangan, sehat dan sakit mereka, hidup dan
kematian mereka Hal ini sebagaimana mereka juga
dikendalikan dengan peraturan-peraturan sosial
kemasyarakatan dengan segala akibat yang me-
nimpa mereka sebagai buah dari tindakan dan
usaha mereka. Mereka tidak mampu mengubah

sunnah Allah terhadap mereka dalam semua ini,
sebagaimana mereka juga tidak mampu mengubah
sunnah Allah pada hukum alam yang mengatur dan
mengendalikan alam semesta ini.

Oleh karena ifu , sudah seharusnya mereka kem-
bali kepada Islam dengan penuh kesadaran dalam
kehidupan ini. Juga menjadikan syariat Allah se-
bagai yang berdarilat dalam semua urumn kehidup
an ini, sejalan dengan fitrah mereka, dan sejalan
antara aspek iradah dan fibatrnya dengan keberada-
an alam ini.ll

Akan tetapi, kejahiliahan yang berpijak di atas
kedaulatan manusia atas manusia, menyimpang
dari aturan wujud semesta, yang membenfurkan
aspek iradah dan aspek fitrah dalam kehidupan
manusia. Maka, kejahiliahan inilah yang dihadapi
setiap rasul dengan dal$vah dan seruannya unfuk
berJslam (tundukdanpatuh) kepadaAllah saja Ke
jahiliahan inilah yang dihadapi Rasulullah dengan
dakwahnya.

Kejahiliahan ini tidak tercermin di dalam teori
semata-mata. Bahkan: kadang-kadang tidak mem-
punyai teori secara muflak. Ia senantiasa tercermin
di dalam gerakan atarr pada suafu masyarakat, yang
tunduk kepada kepemimpinan yang mengaturnya.
Atau, tunduk kepada pandangan-pandangannya,
tata nilainya, pemahamannya, perasaanny4 tradisi-
nya, dan kebiasaan-kebiasaannya, yang bergerak
bersama-sama antaranggota masyarakat dengan
saling merespon, saling melengkapi, saling mem-
bantu. Sehingga; menjadikan masyarakat ini ber-
gerak{engan iradah yang cerdas atau tidak cerdas-
unfuk menjaga eksistensi mereka, mempertahan-
kan keberadaannya, dan menyingkirkan unsur-
unsur yang mengancam wujud dan keberadaan
mereka dalam bentuk apapun.

Karena kejahitahan itu tidak tercermin dalam
teori semata-mata, tetapi di dalam akumulasi gerak-
an seperti itu, maka usaha mengikis kejahiliahan
dan mengembalikan manusia ke jalan Allah lagi,
tidak cukup hanya dengan teori saja. IGrena, kalau
begitu, tidak ada perlawanan yang memadai dalam
akumulasi gerakan anggota terhadap kejahiliahan
yang sedang bercokol. Apalagi, yang mengungguli-
nya sebagaimana yang difuntut dalam usaha me
nyingkirkan keberadaannya, untuk menegakkan
keberdaan wujud lain yang bertentangan dengan-

I 1 Pembahasan lebih luas tentang masalah ini silakan bacabtku Mabaadi-ul Ishm karya Abul A'la al-Maududi, AmirJamaah Islamiah Pakistan
Baca juga pasal "Syariah kauniyah" dalam buku Ma'alimfith-Thaiiq, terbitan Darusy-S1uruq.
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nya secara diametral dalam karakternya, manhaj-
nya, urusan-urusan globalnya dan detail-detailnya.
Bahkan, usaha baru ini harus tercermin dalam
akumulasi anggota gerakan yang lebih kuat dalam
kaidah-kaidah teoretis dan organisatorisnya. Juga
dalam ikatan, hubungan, dan jalinannya; dalam
menghadapi akumulasi jahiliah yang sedang ber-
cokol.

Kaidah teoretis yang menjadi tempat berpijaknya
Islam-sepanjang perjalanan sejarah manusia-
adalah kaidah "Syahnadntu an laa ilaaha illallah"
bersaksi bahwa tidak adaTirhan kecualiAllah'. Yakni,
mengesakan Allah dalam uluhiyy ah dan rububiyy ah,
qawaamnh, sulthary dn hnakimiyyai. Mengesakan-
Nyadengan semuaitu sebagai itikad di dalamhati,
ibadah di dalam sylar-sylar, dan syariat dalam
realitas kehidupan. Maka, persaksian bahwa tidak
ada tuhan selain Allah itu tidak terwujud secara
praktis, dan tidak dianggap keberadaannya secara
syar'ikecuali di dalam bentuknya yang lengkap
yang menggambarkan wujudnya yang serius dan
hakiki, yang dengannya si pengucapnya dianggap
sebagai muslim atau bukan.

Makna penetapan kaidah ini secara teoretis ialah
kembalinya kehidupan manusia secara total kepada
Allah. Mereka tidak melakukan kehendak pribadi-
nya dalam safu pun urusan kehidupan dan satu pun
aspek. Tetapi, mereka harus mengembalikan semua-
nya kepada hukum Allah. Yakni, mereka ikuti hukum
Allah dalam seluruh aspek dan urusan kehidupan
itu. Hukum Allah ini wajib mereka ketahui dari
sumbernya satu-satunya, melalui orang yang ber-
tugas menyampaikannya yaihr Rasulullah saw.. Hal
ini tercermin di dalam bagian syahadatyang kedua
dari rukun Islam pertama, yaitu, "Syah"andntu annn
Muhammadan Ruuulullah 'bersaksi bahwa Nabi
Muhammad adalah ufusan Allah."'

Inilah kaidah teoretis yang mencerminkan Islam
dan menjadi pijakannya. Juga yang membentuk
manhaj yang lengkap bagi kehidupan ketika di-
aplikasikan di dalam semua urusan kehidupan, yang
dipergunakan oleh orang muslim irntuk mengha-
dapi dan memecahkan setiap cabang kehidupan-
baik pribadi maupun kolektif, di negeri Islam mau-
pun di luarnya, dan dalam hubungan antarsesama
masyakat muslim maupun hubungan antara masya-
rakat muslim dengan masyarakat-masyarakat lain.12

Akan tetapi, Islam-sebagaimana sudah kami
katakan-tidak tercermin dalam teori semata-mata
unfuk dipeluk oleh orangorang yang memeluknya
sebagai akidah dan tata ibadah ritual, lantas para
pemeluknya hanya berakidah dan beribadah begitu
saja seperti anggota gerakan jahiliah. Karena, ke
beradaan merekayang demikian kondisinya itu,
meskipun jurnlahriya banyak, tidak mungkin dapat
melaksanakan praktik-praktik ajaran Islam. Karena,
personel-personel muslim secara teoretis yang ada
di dalam komunitas atau menjadi anggota masya-
rakat jahiliah tentu harus mengikuti tuntutan-tun-
tutan masyarakat ini. Mereka akan bergerak atau
berbuat, suka atau tidak suka, sadar atau tidak,
untuk memenuhi funfutan kebutuhan-kebutuhan
asasi kehidupan kemasyarakatan yang vital ini
untuk menjaga eksistensinya atau mempertahan-
kan keberadaannya. Juga akan menolak unsur-
unsur yang mengancam eksistensi dan keberada-
annya.

Pasalnya, setiap anggota masyarakat harus me-
laksanakan tugastugasny4 baik mereka kehendaki
maupun tidak. Artinya, personel-personel "muslim
teoretis" akan melakuftan tindakarFtindakan praktis
yang dapat mengukuhkan keberadaan komunitas
jahiliah yang secara teoretis bekerja untuk me-
lenyapkan ajaran Islam. Mereka akan menjadi sel-
sel kehidupan di dalam keberadaannya untuk
mengekalkan keberadaannya. Mereka akan beri-
kan segenap kemampuan, kebaikan, dan tenaga
untuk menjaga kehidupannya dan mengukuh-
kannya. Nah, ini unfuk menggantikan gerakan dan
alctivitas mereka yang seharusnya Yaifu , meroboh-
kan tata kehidupan masyarakat jahiliah untuk
menegakkan masyarakat Islam.

Oleh karena itu, kaidah teoretis Islam (yakni
akidah) harus tercermin dalam relrrutonen anggota
gerakan sejak masa pertama. Harus terjadi rekrut-
men anggota gerakan lain yang bukan akumulasi
jahiliah. Terlepas dan terpisah dari rekrutmen
anggota gerakan jahiliah yang hendak diberantas
oleh Islam.

Hendaklah yang menjadi poros rekrutrnen baru
ini adalah kepemimpinan baru yang tercermin pada
Rasulullah saw dan orangorang sepeninggal beliau.
Yakni, yang terpresentasikan dalam setiap kepe-
mimpinan Islam yang bertujuan untuk mengem-

12 Pembahasan lebih rinci mengenai masalah ini, silakan baca pasal "[aa Ilaaha illallah Manhaj Hayaat''dalam bukuMa'aatimfith-Thaii4,terbitan
Darusy-S1uruq.
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balikan manusia kepada uluhiyy ah A17ah, rububiyy ah
Nya, qawamabNya, kedaulatan-Nya, kekuasaan-
Nya, dan syariat-Nya. Juga melepaskan loyalitas
setiap orang yang telah menyatakan persaksian
bahwa tidak ada Ilah selain Allah dan Muhammad
utusan Allah dari rekrutmen anggota gerakan
jatriliah dan dari kepemimpinan masyarakat jahiliah

dalam bentuk apa pun. Misalnya, dalam kepemim-
pinan keagamaan seperti para dukun, para juru kunci
kuburan, tukang sihir, paranormal dan sejenisnya.
Atau, dalam bentuk kepemimpinan politik, sosial,

dan ekonomi sepertiyang adapadakaum Quraisy.
Hendaklah ia membatasi loyalitasnya sebagai anggota
gerakan Islam yang baru kepada kepemimpinan
Islam.

Hal ini harus dilakukan sejak masa pertama se
orang muslim memeluk Islam dan sejak meng-
ucapkan syahadat (persaksian) bahwa tidak ada

Tuhan kecuali Allah dan Muhammad sebagai
utusan Allah. Karena, wujud masyarakat Islam itu
tidak akan terealisasi kecuali dengan ini. Tidak akan
ada wujudnya hanya semata-mata dengan adanya
kaidah teoretis di dalam hati masing-masing anggota,

berapa pun banyaknya jumlah mereka. Pasalnya,

mereka tidak bersafu padu, tersusun rapi, dan banhr-

membanhr, dalam eksistensi tersendiriyang masing
masing anggotanya melakukan aktivitasnya seperti
anggota tubuh seorang manusia. Yakni, bekerja
untuk mengukuhkan eksistensinya dan mengem-
bangkan diri. Juga unhrk mempertatrankan kebera-
daannya dari semua faktor yang mengancam ke-
beradaan dan eksistensinya.

Mereka bekerja di bawah suatu kepemimpinan
tersendiri yang lepas dari kepemimpinan jahiliah,
yang mengatur dan menertibkan gerakan mereka.
Kemudian mengarahkannya untuk mengukuhkan
jati diri dan mengembangkan eksistensi islami
mereka. Juga untuk berjuang menghadapi dan me
nyingkirkan eksistensi lain, yaitu eksistensi jahiliah.

Demikianlah keberadaan Islam. Keberadaannya
ini tercermin di dalam kaidah, naqhariyah yang
bersifat global-tetapi komplet-yang pada waktu
yang sama menjadi pijakan rekrutmen anggota
gerakan yang terlepas dan terbebas dari masya-
rakat jahiliah. Juga dalam menghadapi masyarakat
ini ... bukan cuma dalam teori saja, tanpa realitas.
Dengan demikian, Islam akan diwujudkan kembali.
Tidak ada jalan untuk mengembalikan kehadiran-
nya di bawah naungan masyarakat jahiliah, kapan
pun saatryadan di manapun tempatnya, tanpa me
miliki pemahaman yang tepat terhadap tabiat per-

kembangan anggota gerakan.

Ketika kita ketahui tabiat perkembangan dan
rahasia-rahasia fifiahnya, maka kita ketahui pula
tabiat agama Islam ini dan tabiat manhaj gerak-
annya-sebagaimana sudah kami jelaskan dalam
pendahuluan surah al-Anfaal pada juz sembilan. Di
samping itu, kit4 ketahui juga petunjuk-pehrnjuk
yang dikandung oleh nash-nash ini dan hukum-
hukum yang kita hadapi pada akhir surah ini, di
dalam mengatur masyarakat Islam. Juga dalam
mengatur hubungan-hubungan antara kaum muk-
mininyang berhijrah dan berjuang dengan orang-
orang yang membantu dan menolong mereka,
hubungannya dengan orang-orang mukmin yang
tidak berhijrah, dan hubungannya dengan orang-
orang kafir. Semuanya ditegakkan atas dasar pe-

mahaman terhadap pertumbuhan dan perkem-
bangan anggota gerakan Islam.

Untuk selanjutnya, marilah kita hadapi nash-
nash ini beserta hukum-hukum yang dikandung-
nya.

*illr

Ima"n, HijralqJihad Menolong Para Pejua.ng'
Beriman tetapi Tidak Berhijrah,
dan Orang-Orang Kalir
' 5 e ntnggtlaty a 0r ang- orang y ang b niman dm b u hijrah
serta berjihnd derryan hnrta dan jiwanya padn jal'an
Allnh dan nrang-orang yang membnilun tempat ke-

diaman dan pertolongan (lcepofu lrang-orang muha-
jirin), msrelil itu satu samn hin lindung-melindungi.
Dan (terlwdap) nratg-arang yang brimnn, tetnpi beltm
berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun
atasmu melindungi mnelw, sebelum muelu berhijrah.
(Akan tetapi) jiln merelca meminta putolongan lu-
padamu dalam (urusan pembelaan) agama, maka
lmmu wajib membnikanpntolongan fucuah tnhndap
kaumyangtelah adaprjanjian antara lwmu dmgan

mt, r ele. Alldt Maha Melihat ap a y arry lamu knj alan.
Ailnpun zrang-orang y ary kef4 sebaginn mnelm men-

jadi pelindung bagi sebagian yang lnin.Jika lmmu ftni
para muslimln) tidak melnksanakan apa yang telnh

diprintahlun Allah itu, niscaya aknn terjadi lulmcau-

an di muka bumi dan leerusakan yang besar." (al'
Anfaal: 72-73)

Setiap orang yang telah mengucapkan, Asyhadu

an lna il.a.ah.a ilkllnh wa asyhndu annn Muhnmmadnn
Rnsuulullnh 'Aku bersaksi tidak ada hrhan kecuali
Allah dan Muhammad adalah utusan Allah,' di
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Mekah telah melepaskan loyalitasnya kepada ke-
luarga, loyalitasnya kepada familinya, loyalitas ke-
pada kabilahnya, dan loyalitasnya kepada kepe-
mimpinan jatriliah yang tercermin pada suku Quraisy.
Mereka berikan loyalitas dan kesetiaannya kepada
Nabi Muhammad saw. dan komunitas kecil yang
tumbuh di bawah kepemimpinan beliau. Sementara
itu, masyarakat jahiliah membela dirinya dari
bahaya munculnya masyarakat baru-yang rnem-
belot dari mereka sebelum bertemu di medan
perang-dan berusaha menjauhkan masyarakat
yang baru lahir ini.

Ketika itu Rasulullah saw. mempersaudarakan
antaranggota masyarakatyang baru lahir ini. Yakni,
beliau merekrut anggota-anggotanya dari personel
masyarakat jahiliah, untuk menjadi anggota masya-
rakat yang saling setia kawan, dengan menegakkan
jalinan akidah sebagai pengganti hubungan darah
dan kehrunan. Ditegakkannya loyalitas kepada ke
pemimpinan baru ini untuk menggantikan loyalitas
kepada kepemimpinan jahiliah, dan diberikannya
loyalitasnya kepada masyarakat baru itu saja.

Kemudian, ketika Allah membuka negeri hijrah
di Madinah bagi kaum muslimin, setelah di sana
didapati kaum muslimin yang berjanji setia kepada
kepemimpinan Islam untuk melakukan kesetiaan
mutlak (monoloyalitas) dan telah berdiri Daulah
Islamiah di Madinah di bawah pimpinan Rasulullah
saw., maka Rasulullah mempersaudarakan kembali
antara kaum Muhajirin dan kaum Anshar untuk
menggantikan ikatan darah dan nasab dengan
segala konsekuensinya. Yakni, dengan memberi-
kan hak warisan, saling menanggung diat dan
tebusan-tebusan yang biasa terjadi pada ikatan
darah dalam keluarga dan famili. Hukum Allah
adalah,

" S e nnggu hny a orang- 0r ang y ang b u im.an dnn b n hij r ah
serta berjihnd dengan harta dan jiwanya pada jalnn
Allnh dan orang-orang yang memberikan tempat" ke-
diaman dan pertolongan (kepada orang-nrang muha-
jirin), mereka itu satu sama lain" lindung-melin-
dungi....'

Mereka lindung-melindungi, saling setia untuk
memberikan pertolongan, saling setia dalam ke-
warisan, saling setia memberikan diat dan tang-
gungan-tanggungan, dan dalam segala hal yang
menjadi konsekuensi hubungan darah dan keturunan.

Kemudian dijumpai personel-personel yang me
meluk agama Islam ini secara akidah, namun belum
bergabung dengan masyarakat Islam secara praktis.

Mereka belum berhijrah ke negeri Islam yang
diatur dengan syariat Allah dan dikendalikan de-
ngan kepemimpinan Islam. Mereka belum ber-
gabung dengan masyarakat muslim yang dengan
begitu dia dapat menegakkan syariat Allah, dan
menyatakan keberadaannya secara utuh dengan
memberikan loyalitas kepada kepemimpinan baru
dan bergabung dalam rekruhnen anggota gerakan,
yang mandiri dan lepas dari masyarakat jahiliah.
Bahkan, menghadapi masyarakat jahiliah dengan
keberadaannya yang mandiri dan merdeka.

Personel-personel demikian itu dijumpai di
Mekah atau di perkampungan-perkampunganArab
di sekitar Madinah. Mereka memeluk Islam se-
bagai akidah. Tetapi, belum bergabung dengan
masyarakat yang tata kehidupannya berpijak di atas
landasan akidah ini. Mereka belum tunduk secara
total kepada kepemimpinan yang bertumpu di atas
akidah itu,

",.Dan (tuhadnp) orang-nrang yang bniman, tetapi
belum bnhijral4 maka tidnk adn luwajiban sedikit pun
atasmu melindungi mnika, sebelum mnekn bnhijrah.
(Akan tetapi) jikn mereka meminta pntolongan ke-
padamu dalam (urusan pembelaan) agama, maka
lwmu wajib memberiknn putolongan kecuali terhadnp
laumyangtekh adaperjanjian antara lamu dmgan
mereka.--."

Hukum ini logis dan sejalan dengan karakter
agama ini-sebagaimana sudah kami kemukakan-
dan sejalan pula dengan sistem gerakannya yang
realistis. Personel-personel itu bukan anggota
masyarakatmuslim. I{arena ihr, belum ada jaminan
saling melindungi antara mereka dengan masya-
rakat muslim itu. Akan tetapi, di sana ada hubungan
akidah, dan ini saja belum menimbulkan tanggung
jawab-tanggung jawab atas masyarakat muslim
terhadap perorangan itu, kecuali jika keberagama-
an mereka diganggu, seperti dirusak akidahnya.

Apabila mereka meminta pertolongan kepada
kaum muslimin di Darul Islam dalam kondisi
seperti ini, maka kaum muslimin (masyarakat
muslim) wajib menolong mereka dalam hal ini saja.
Tapi, dengan syarat, antara masyarakat muslim
tidak terdapat perjanjian dengan pasukan lain,
meskipun pasukan inilah yang memusuhi personel-
personel itu dalam agama dan akidah mereka. Hal
ini karena yang menjadi prinsip adalah kemas-
lahatan masyarakat muslim dan program gerakan-
nya dengan segalapergaulan dan transaksi mereka.
Maka, hal ini harus dijaga, hingga terhadap orang-
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orang yang melakukan permusuhan terhadap
akidah orang-orang yang beriman yang belum
bergabung di dalam masyarakat Islam itu.

Hal ini menunjukkan kepada kita sejauh mana
perhatian agama ini terhadap disiplin gerakan yang

mencerminkan keberadaannya yang sebenarnya.
Kemudian penetapan hukum ini diakhiri dengan

kalimat,

'.. Allnlt Maltn Melihnt ap a y ang knmu knj aknn. " (aI-
Anfaalz 72)

Maka, segala sesuatu yang kamu kerjakan ber-
ada di bawah pengawasan Allah. Dia mengetahui
tempat-tempat masuknya dan tempat-tempat ke.
luarnya, pendahuluannya dan akibatnya (hasilnya),
motivasi dan dampaknya.

Sebagaimana halnya masyarakat muslim ifu ada-

lah masyarakat anggota gerakan yang setia kawan,
banfu-membantu, dan tolong-menolong yang ter-
akumqlasi dalam sebuah loyalitas, maka demikian
pula halnya dengan masyarakat jahiliah,

'Adapun urang-orangyang kartr, sebagian mnekn mm-
jadi pelindung bagr sebagian yang lain...."

Sesungguhnya segala urusan itu sesuai dpngan
karakternya, sebagaimana sudah kami kemuka-
kan. Masyarakat jahiliah tidak bergerak secara
perorangan. Tetapi, ia bergerak sebagai seorang
anggota, membela keanggotaanny4 dengan karak-
ter keberadaannya dan banguna4nya, unfuk mem-
pertahankan eksistensinya. Kar'ena itu, sebagian
mereka merupakan bagian dari yang lain, dalam
tabiat dan hukum. Maka, Islam tidak dapat meng-
hadapi mereka kecuali dalam bentuk masyarakat
lain dengan ciriciri fi*rususnya- Akan tetapi, dengan
tingkatan yang lebih dalam, lebih kokoh, dan lebih
kuat.

Jika Islam tidak menghadapi mereka dengan
kekuatan yang berbenfuk masyarakat yang setia
kawan, maka akan timbul fitnah atau bencana bagi
masing-masing personel muslim yang ditimpakan
oleh masyarakat jahiliah. Karena,'kaum muslimin
tidak dapat menghadapi masyarakat jahiliah yang
terakumulasi itu secara perorangan. Sehingga,
akan terjadi fitnah atau bencana di muka bumi
secara menyeluruh dengan kemenangan jahiliah
atas Islam setelah Islam itu eksis. Marka, terjadilah
kerusakan di muka bumi dengan merajalelanya
kezaliman jahiliah atas Islam, merajalelanya ke-
tuhanan manusia atas ketuhanan Allah, dan ter-
jatuhnya manusia menjadi hamba bagi manusia

lain. Hal yang demikian itu merupakan kerusakan
yang amat besar,

".. Jilm lmmu (ai para muslimin) tidak melnlcannlmn
apa yang telafi diperintahknn A,ll"ah itu, nismya aknn
terja/i keknmuan di mula bumi dnn lerusalan yang
b es ar. " (al- Anfaalz 73)

Nah, tidak ada leringatan dan ancaman lagr yang
melebihi ini. Kaum muslimin yang tidak meng-
ukuhkan keberadaannya sebagai anggota gerakan
yang loyal kepada satu kepemimpinan, akan me
mikul tanggung jawab di hadapan Allalr-melebihi
tanggung jawabnya di dalam kehidupan mereka ihr
sendiri-sebagai konsekuensi atas terjadinya bencana
dan kerusakan besar di mukabumi ihr.

Konteks berikutnya menetapkan bahwa iman
yang benar tercermin dalam lukisan ini,

"Dan orang-zrang yang bniman dan buhijrah suta
b erj ihnn p ann j akn Alkh dan mang- marg y ang msn-
bui tempat ktdiamnn dan membni pertolongan (lee-

pada orang- orang muhaj irinlimnekn itulah orang-
zrang y ang benar -bmnf bnim.an. Merekn rnemperol.eh

ampunan dan rezeki (nikmat) yang mulia." (al-
AnfaalzT4)

Mereka itulah orangorang mukmin yang se-

benarnya. Inilah gambaran hakiki yang mencer-
minkan iman. Inilah gambaran generasi dan wujud
hakiki agama ini. Sesungguhnya tidak ada wujud
hakiki hanya dengan semata-mata menyatakan
kaidah teoretis (mengucapkan kalimah syahadat),
atau semata-mata memeluk akidah ihr, dan bukan
pula dengan semata-mata melaksanakan ibadah-
ibadah ritual. Agama ini adalah manhaj kehidupan
yang tidak tercermin wujud nyatanya kecuali dalam
akumulasi gerakan, dalam bentuk masyarakatyang
bekerja sama bahu-membahu. Adapun keberadaan-
nya dalam bentuk akidah hanyalah wujud hukmi
(secara hukum) saja, bukaprvujud riil, kecuali bila
tercermin dalam bentuk gerakan nyata.

Orangorang yang benar-benar beriman ini, akan
mendapatkan ampunan dan rezeki yang mulia.
Disebutkannya kata re<pkidi sini sangat sesuai de
ngan jihad atau flerjuangan, infak, pemberian per-
lindungan, pemberian pertolongan, dan beban-
beban tugas lainnya yang mereka emban selama
ini. Dan lebih dari itu, mereka akan mendapatkan
pengampunan yang notabene termasuk rezeln
yang mulia, bahkan semulia-mulia rezeki yang mulia

Kemudian disamakan pula dengan peringkat
pertama muhajir mujahid ini, setiap orang yang
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berhijrah dan berjuang sesudah itu-meskipun ang-
katan pertarna itu memperoleh derajat tersendiri
sebagaimana ditetapkan dalam nash-nash Al-Qur'an.
Penyamaan ini hanyalah dalam kesetiaan dan ke
anggotaan masyarakat Islam,

'Dan orang-orangyang beriman sesudnh itu, krmudian
bnhijrah dnn berjihnd bersam.amu, malm orang-orang
itu termasuk gnllnganmu (j ugo).... "

Syarat hijrahintetap berlaku hingga terjadinya

fathu Makkai (pembebasan kota Mekah) ketika
seluruh tanahArab sudah dekatkepada Islam dan
kepemimpinan Islam, dan manusia sudah ter-
oganisir di dalam masyarakat Islam. Maka, tidak
ada lagi hijrah setelahfathu Maklmh dan yang ada
hanya tinggal jihad dan amal, sebagaimana disabda-
kan Rasulullah saw.. Akan tetapi, hal itu hanya
terjadi dalam perjalanan Islam yang pertama yang
mengatur dunia selama hampir seribu dua rafus
tahun, yang selama itu hukum syariat Islam terus
diberlakukan, dan kepemimpinan Islam ditegalJ<an
di atas syariat dan kekuasaanAllah.

Adapun sekarang, maka dunia telah kembali
kepada jahiliah. Hukum Allah sudah dihapuskan
dari kehidupan manusia di muka bumi. Kedaulatan
di seluruh dunia kembali berada di tangan thaghut,
dan manusia kembali menyembah kepada sesama
manusia setelah dahulu mereka dibebaskan oleh
Islam darinya. Sekarang dimulai lagi perjalanan
baru Islam-seperti perjalanannya yang pertama-
dengan memberlakukan hukum-hukumnya secara
bertahap, hingga bisa menegakkan negeri Islam
dan hijrah. Kemudian mengembangkan bayang-
bayang Islam sekali lagi, dengan izinAllah. Sehingga,
nantinya tidak ada lagi kewajiban hijrah, dan yang
ada hanya berjuang dan beramal, sebagaimana
yang terjadi dalam putaran perjalanan pertamanya.

Masa pembentukan wujud Islam yang pertama
ihr memiliki hukum-hukum khusus dan tugas-tugas
khusus. Wala"atau kewalian (kesetiakawanan)

dalam bidang akidah menggantikan hubungan ke
walian dalam darah (keturunan), dalam semua
gambar dan bentuknya, dalam semua hak dan ke
wajibannya, seperti dalam kewarisan dan tanggung
jawab membayar diat dan utang. Setelah mantap
wujud Islam sejak han 'Furqaan dalam Perang
Badar, maka hukum-hukum kewarisan dan per-
tanggungan itu telah berubah dan dikembalikan
kepada kekerabatan lagi. Tetapi, tetap dalam
bingkai masyarakat muslim di negeri Islam,

"...Orang-0rang yang mempunyai hubungan itu se-

bagiannya lebih berlnk tnhadap sesamanya (daripada

yang knabat) di dalarn kitab Ailnh..-"

Maka, setelah mantap eksistensi Islam, tidak
mengapa sebagian keluarga lebih berhak terhadap
sebagian yang lain, dalam bingkai umum. Hal ini se
suai dengan fikah nlanusia dan tidakberbahaya meng-
ikuti panggilan fitrah manusia, selarna tidak ada hal-
hal yang bertentangan dengan rasa tanggung jawab
dan kesetiakawanan unhrk eksisnya Islam.

Sesungguhnya Islam tidak akan menghancur-
kan perasaan fibah manusia, tetapi hanya mengen-
dalikannya. Yakni, mengendalikannya supaya ia
komitrnen dengan kebutuhan tertinggi unhrk eksis
nya masyarakat Islam. Apabila merusak kebuhrhan
itu, maka dikembalikanlah ia kepada bingkai umum.
Oleh karena itu, ada tugasfugas ldrusus pada masa-
masa pengecualian dalam gerakan, yang bukan me
rupakan hukum final bagi Islam, untuk mengatur
masyarakat Islam yang telah mapan dan aman
dalam kehidupannya yang biasa. Kita juga harus
memahami tugastugas pembinaan tahap pertama,
dan karakter Islam secara umum, serta hukum-
hukumnya yang lain.

"...Sesungguhnya Allah Maha Mmgenhui segala se-

suatu. " (aI- Anfaalz 7 5)

lni merupakan kata penutup yang sangat relevan
dengan hukum, peraturan, perasarm, campur tangan-
nya, pengorganisasianny4 dan penataannya- Semua
ini diliputi oleh ilriru Allah, yang mengetahui segala
sesuafu.

Misi Islam Memanusia^kan Manusia
Waba'du, sesungguhnya Islam membangun

umatnya di atas kaidah yang sesuai dengan manhai
nya ini, mengukuhkan eksistensinya atas prinsip
rekrutmen anggota gerakan, dan menjadikan aki-
dah sebagai unsur utama rekrutmen ini. Semua
upaya itu bertujuan unfuk menonjolkan "kemanu-
siaan manusia", mengukuhkannya, menguatkan-
nya, dan mengunggulkannya atas semua aspek lain
pada diri manusia. Semua ini dilakukan sesuai de
ngan manhajnya yang berlaku pada semua kaidah-
nya, ajaran-ajarannya, syariatnya, dan hukum-
hukumnya.

Wujud manusia adalah sama dengan wujud
makhluk-makhluk hidup lainnya, bahkan benda-



Tafsir Fi ZhilalilQur'an V (24s ) luz X: Bagian Akhir al-Anfoal 6 krmuloan at:faubah

benda mati sekalipun, dengan sifatnya sebagai
makhluk yang jahil. Sekali tempo sebagai binatang
sebagaimana halnya binatang-binatang lain, dan

sekali tempo sebagai benda sebagaimana halnya
benda-benda lain. Akan tetapi, manusia dengan
kesamaan sifatnya dengan binatang dan benda-

benda ini, memiliki keistimewaan yang meng-

khususkannya dan membedakannya dari yang lain.

Sehingga, menjadikannya sebagai makf,rluk yang

unik, sebagaimana akhirnya pemilik teori'Jahiliah
ilmiah" pada akhirnya mengakui realitas-realitas
yang sebenarnya dengan menundukkan kepala.

Mereka terpaksa mengakui hal ini tanpa ketulusan
dan tidak terus terang.l3

Islamdengan manhaj Rabbaninya-memperhati-
kan ciri-ciri khusus yang membedakan manusia
dari makhluk-makhluk lain itu. Maka, dimuncul-
kan, diiumbuhkan, dan ditonjolkannya. Ketika
Islam menjadikan unsur akidah sebagai kaidah
tempat bertumpunya membentuk anggota masya-

rakat pergerakan Islam, yang di atas landasan ini
ditegakkan eksistensi umat muslim, maka jalan

inilah yang ditempuh Islam. Maka, akidah ber-
hubungan dengan ciri khusus yang paling tinggi
pada diri manusia.

Islam tidak menjadikan nasab sebagai unsur
utama, tidak pula bahasa, tidak tanah air, tidak suku,
tidak warna kulit, tidak kepentingan, dan tidak
kesamaan negeri. Karena semua ini merupakan
unsur-unsur yang ada pada binatang juga pada

manusia, yang lebih menyerupai dan mendekati
unsur-unsur sebuah komunitas, kepentingan-ke
pentingan komunitas, perlindungan, tempat me
rumput, dan pelabuhan sebuah komunitas, yang
saling dimengerti oleh komunitas itu.

Sedangkan akidatr, maka ialah yang menafsirkan
keberadaan manusia dan keberadaan alam sekitar-
nya dengan penafsiran yang menyeluruh. Hal ini
sebagaimana menafsirkan kejadian wujudnya dan
wujud alam sekitarnya, tempat kembalinya dan
tempat kembali alam sekitarnya,, dan dikembali-
kannya dia kepada wujud yang lebih tinggi, lebih
besar, lebih maju, dan lebih kekal daripada benda-
benda. Ini adalah masalah lain yang berhubungan
dengan roh dan pengetahuannya yang membeda-
kannya dari makhluk-makhluk lainnya. Juga yang
menjadikannya tidak sama dengan makhlukyang
lain, dan menetapkan 'kemanusiaannya" pada mar-

tabatyang paling tinggr, di mana semua makhluk
lain berada di belakangnya.

Kemudian, unsur ini (unsur akidah, pandangan

hidup, pemikiran, dan manhaj) merupakan unsur
kebebasan, yang dengannya seseorang berhak men-
jatuhkan pilihannya berdasarkan pertimbangan
akal sehatnya. Sed,angkan, unsur-unsur komunitas
malah ditentukan, tidak memberikan kebebasan
untuk memilih dan melakukan usaha. Karena dia
tidak dapat mengubah nasab tempat ia menisbat-
kan diri, tidak dapat mengubah mata rantai kesu-
kuannya, dan tidak dapat mengubah warna kulit
yang dibawanya sejaklahir. Semua ini merupakan
sesuatu yang sudah ada sejak sebelum ia dilahirkan,
yang ia tidak dapat memilih, dan tidak dapat mela-
kukan upaya. Jadi, harus menerima apa adanya ifu.
Demikian pula dengan tanah kelahiran dan bahasa
ibunya. Juga keterkaitannya dengan kepentingan-
kepentingan fisik tertentu dan tanatr tumpah daratt
tertentu-selama hal ini menjadi unsur pemersafu-

nya dengan orang lain. Maka semua itu merupakan
masalatr yang sulit diubatr, dan lapangan "kehendak
yang bebas" menjadi sangat terbatas.

Oleh karena itu, Islam tidak menjadikan semua
ifu sebagai unsur pemersatu manusia. Adapun
akidah, tashawwur'pandangan', pemikiran, dan
manhaj senantiasa terbuka untuk dipilih manusia.
Setiap saat manusia dapat menyatakan kehendak
dan pilihannya, dapat menetapkan unsur pemersafu

manayang hendak ia jadikan tempat menisbatkan
diri dengan bebaS dan merdeka. Maka, dalam hal
ini, ia tidak terikat oleh ikatan warna kulit, bahasa
suku, keluarga, tanah kelahiran, atau kepentingan-
kepentingan material yang dapat saja berubah
sesuai dengan perubahan komunitas yang meng-
hendaki dan memilihnya.

Demikianlah kemuliaan manusia dalam pan-

dangan Islam.
Inilah di antara buah nyata yang jelas bagi man-

haj Islam dalam masalah ini. Juga buah dari pene
gakan persatran Islam atas unsur akidatr saja, tanpa

unsur suku, tanah air, warna kulit, bahasa, dan
kepentingan-kepentingan jangka pendek yang
sempit dan terbatas wilayah geografisnya. Inilatr
hasil dari pengedepanan 'tiritiri khusus manusia"
dan penumbuhkembangannya serta peningkatan-

nya di dalam masyarakat, tanpa bercampur aduk
dengan sifat-sifat binatang. Di antara hasil nyata

13 Di antara tokohnya adalah Julian Huxley, pengikut teori "Darwinisme Modern"
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manhaj ini adalah masyarakat muslim menjadi
masyarakat yang terbuka bagi semua etnis, suku
bangsa, warna kulit, dan bahasa, tanpa hambatan
apa pun dari hambatan-hambatan kebinatangan
yang rendah.

Selain itu, dapat dituangkan ke dalam bejana
masyarakat Islam ini semua ciri khusus suku bangsa
manusia. Dibentuknya suatu keanggotaan yang
unggul pada suatu wakfu dalam masa yangrelatif
singkat, dengan meramu semua unsur yang me-
nakjubkan dan saling melengkapi. Sehingga, men-
jadi sebuah peradaban yang indah dan besac yang
mencakup dan mempersatukan potensi-potensi
murni manusia pada zamannya, meski unfuk itu
perjalanannya jauh dan lamban.

Di dalam masyarakat Islam yang unggul ini
berkumpul bangsa Arab, Persia, Syam, Mesir,
Maroko, Turki, Cina, India, Roma, Yunani, Indone
sia, Afrika, dan sebagainya. Keistimewaan masing-
masing berkumpul menjadi safu, saling melengkapi
dan saling menunjang unfuk membangun masya-
rakat dan peradaban Islam. Peradab,an besar ini
tidak pernah sehari pun menjadi peradabanArab.
T€tapi, selamanya sebagai peradaban Islam. Juga
tidak pernah sehari pun menjadi peradaban suatu
bangsa. Tetapi, peradaban yang berpijak pada akidah.

Semuanya bersafu padu dalam persamaan dan
kesetaraan, saling mencintai, dan dengan arah pan-
dangan yang sama. Mereka curahkan segenap
kemampuan, mereka kemukakan keistimewaan-
keistimewaan merek4 dan mereka curahkan peng-
alaman-pengalaman pribadi dan bangsa mereka
yang baik untuk membangun sebuah masyarakat
yang egaliter. Masyarakat yang hanya terikat oleh
unsur hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa.
Dalam masyarakat ini mereka dapat menonjolkan
kemanusiaannya dengan tanpa halangan. Per-
satuan yang demikian ini tidak pernah ada di
kalangan masyarakat lain sepanjang sejarah.

Sebagai contoh persatuan manusia yang ter-
kenal dalam sejarah tempo dulu adalah persatuan
imperium Romawi, yang merngiersatukan ber-
macam-macam suku, bahasa, dan wilayah. Akan
tetapi, semua ini tidak ditegakkan di atas unsur
'kemanusiaan", dan tidak mencerminkan tata nilai
yang tertinggi yaitu "akidah". Di sana terdapat
pengelompokan etnis. Ada kelompok elit dan ada
kelompok yang diperbudak dalam imperium itu
dalam satu segi. Pada segi lain bangsa Romawi-
secara umum-diposisikan dalam posisi sebagai
majikan, sedangkan bangsa-bangsa lain diposisikan

sebagai budak. Oleh karena itu, model masyarakat
seperti ini tidak dapat mencapai ufuk persatuan
Islam, dan tidak membuahkan hasil sebagaimana
yang ditimbulkan oleh persahran Islam.

Demikian pula, din dalam sejarah modern ter-
dapat berbagai macam persatuan bangsa-bangsa,
misalnya imperiupn Britania. Akan tetapi, keadaan-
nya sama dengan persatuan dalam imperium
Romawi yang diwarisinya. Persatuan yang bersifat
kebangsaan dan eksploitatif, yang didasarkan pada
kepemimpinan bangsa Inggris, dan mengeks-
ploitasi negara-negara persemakmuran yang di-
kuasai imperium Britania. Begitu pula dengan
imperium-imperium Eropa secara keseluruhan,
seperti imperium Spanyol dan Portugal, imperium
Perancis ... yang semuanya sangat rendah keduduk-
annya, buruk, dan tidak menyenangkan.

Sementara itu, komunisme ingin menegakkan
corak masyarakat yang lain, yang melampaui batas
batas suku, bangsa, tanah air, bahasa, dan warna
kulit. Akan tetapi, ia tidak ditegakkan di atas lan-
dasan "kemanusiaan"'yang universal. Ia hanya di.
tegakkan atas dasar etnis atau kelas. Maka, per-
satuannya ini adalah bentuk lain dari akumulasi
Romawi kuno. Kalau bangsa Romawi ditegakkan
atas dasar kepentingan kelas elite (kaum borjuis),
maka komunisme ditegakkan atas dasar kepen-
tingan kelas proletar atau rakyatjelata. Perasaan
yang dominan adalah perasaan dendam yang kental
terhadap kelas.kelas lain.

Sistem kemasyarakatan seperti ini hanya akan
membuahkan hasil yang sangat buruk terhadap
eksistensi manusia. Karena ia pertama-tama me-
nonjolkan sifat-sifat kebinatangan dengan segala
sesuatunya dengan menganggap bahwa funfutan
pokok rnanusia adalah makan, tempat tinggal, dan
seks-yang semua ini merupakan kebuhrhan primer
binatang. Mereka menganggap bahwa sejarah mn-
nusia adnlnh sejarah mencari mnkan!!

Sungguh unik Islam dengan manhaj Rabbaninya
dalam mengedepankan ciri-ciri khusus manusia,
rnengembangkan, dan mengangkat posisinya ke
tempat yang tinggi di dalam membangun masya-
rakat insani. Ia akan selalu unik. Orangorang yang
berpaling darinya dengan mencari manhaj lain-
yang didasarkan pada prinsip lain seperti kesukuan,
kebangsaan, ketanahairan, kelas, atau lainny4 yang
busuk dan rendah-semua ifu merupakan rnusuh
kemanusiaan yang sebenarnya.

Mereka itulah yang tidak menghendaki manusia
tampil dengan keunikan dan keistimewaan-keisti-
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mewaannya di alam semesta sebagaimana yang
diciptakan Allah pada mereka. Juga tidak meng-
hendaki masyarakatnya bisa memanfaatkan ke-
mampuan-kemampuan dan keistimewaan-keisti-
mewaan serta pengalaman berbagai bangsa dalam
suatu formulasi yang bagus dan rapi. Pada waktu
yang sama, mereka dapat saja tenggelam dalam
kehinaan dan melakukan aktivitas untuk menurun-
kan derajat manusia dan mengembalikannya ke
derajat binatang yang fokus perhatiannya hanya
pada kandang dan rumput. Padahal, Allah telah
mengangkahrya ke derajatyang terhormat dengan
bertumpu pada faktor pemersahr yang sangat layak
bagi manusia.

Yang mengherankan, persatuan manusia ber-
dasarkan unsur-unsur keistimewaannya ini diang-
gap fanatik, jumud, dan kolot. Sedangkan, per-

satuan manusiayang didasarkan pada ciriciri khu-

sus binatang dianggap sebagai kemajuan, keting-
gian, dan kebangkitan. Semua tata nilai dibalik,
dengan menghindari persatuan pada basis akidah,
unsur keistimewaan manusia yang tertinggi.

Akan tetapi, Allah melaksanakan semua urusan-
Nya. Sistem kebinatangan dan kejahiliahan tidak
akan kekal dalam k6hidupan manusi4 dan apayang
dikehendaki Allah pasti terjadi. Pada suatu hari
nanti manusia akan berusaha bersatu atas dasar
kemuliaan yang diberikan Allah kepada mereka,
yang dulu telah mempersahrkan kaum muslimin
angkatan pertama sehingga memiliki sejarah yang
unik dan unggul. Model masyarakat semacam ini,
pada suatu hari akan eksis dan menyebar ke
seluruh ufuk. Sehingga, menjadi idaman manusia,
ketika pada kali lain mereka berusaha mendaki
jalan yang tinggi unhrk mencapai posisi tinggl yang

dulu pernah dicapai umat ini. I
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PEnmaIAril ilflAfl A f- rnannfl
niuraillran f,I mailInafi

Jumlafi Am:29

#)Y)\i1*'
Dengan menyebut nama Afhh Yang Maha
Pengasih lagi Maln Penyayang

Pendahulua.n
Surah at-Taubah adalah surah Madaniah, ter-

masuk surah yang paling akhir hrun kalau tidak
bisa dikatakan bahwa ia adalah surah yang terakhir
turun. Karenanya, surah ini memuat hukum-
hukum final yang membahas hubungan antara
kaum muslimin dengan bangsa-bangsa lain di
dunia; membahas kategorisasi internal kaum mus
limin, memberikan batasan tentang nilai dan ke-
dudukan masing-masing kategori, serta menjelas-
kan kondisi masing-masing kelompok dan tingkat-
an. Juga memberikan gambaran yang gamblang

dan rinci tentang fukta masyarakat muslim secara
umum serta fukla setiap kelompok dan tingkatan.

Dengan asumsi di atas, surah ini memiliki
tingkat urgensi khusus dalam menjelaskan karak-
ter sistem pergerakan dalam Islam, tahapan-tahap
annya, serta langkah-langkah yang diambilnya.
Yakni, ketika hukum-hukum final yang dimuat
dalam surah ini dikaji bersama dengan hukum-
hukum peralihan yang terdapat dalam surah-surah
yang turun sebelumnya- Hasilfuiian ini menying-
kap betapa fleksibelnya sistem lslam, tetapi sekali-
gus juga menunjukkan ketegasannya. Tanpa kajian
seperti ini akan terjadi ketidakjelasan gambaran,

hukum, dan kaidah. Ini terjadi apabila ayat-ayat
yang menjelaskan tentang hukum-hukum untuk
memberikan solusi temporal dianggap sebagai
hukum final. Atau sebaliknya, ayat-ayatyang me
muat tentang hukum-hukum final ditafsirkan atau

diinterpretasikan agar sesuai dengan hukum tem-
poral. Hal ini sangat penting diketahui terutama

dalam masalah jihad Islam dan hubungan masya-

rakat muslim dengan masyarakat lain. Mudah-
mudahan Allah memberikan taufik kepada kami
untuk menjelaskan permasalahan ini dalam pen-

dahuluan surah ini, dan di sela-sela penjelasan nash-

nashAl-Qur'an dalam surah ini.

Setelah mengkaji nash-nash dalam surah ini
secara tematis, setelah mengkaji riwayat-riwayat
tentang asbabun nuzul serta segala permasalah-

anny4 dan mengkaji pula peristiwa-peristiwa dalam
sirah nabawiah terungkap bahwa surah ini secra
umum turun pada tahun ke9 H tetapi tidak hrrun
sekaligus. Meskipun kami tidak dapat memastikan
waktu-wakhr tururinya penggalan-penggalan surah
secara rinci dalam rentang waktu tahun ke9, tetapi
kami cenderung mengatakan bahwa surah ini
turun dalam tiga tahap. Tahap satu turun sebelum
PerangTlabuk pada bulan Rajab tahun ke9. Tahap
dua turun saat persiapan menghadapi Perang
Tabuk serta di tengah kancah perang. Tahap tiga
turun setelah kembali dari PerangTabuk.

Adapun pengantar surah ini dari awal ayat sam-
pai akhir ayatke-28 turun pada masa-masa akhir
tahun ke9 menjelang musim haji pada bulan Dzul-
qaidah atau Dzulhiiiatt. Inilah pendapatkami secara

umum tentang pendahuluan surah ini.

tttl*

Surah ini dalam bagian pertamanya, dari ayat
pertama sampai ayatke-29, memuat tentang hu-
bungan akhir antara pasukan Islam dan orang-
orang musyrik secara umum di Jazirah Arabia-
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Namun, dengan memberikan penekanan pada
sebab.sebab faktual, historis, dan akidah yang
menjadi landasan turunnya keputusan tersebut
dengan gaya bahasa Al-Qur'an yang menggugah,
ungkapan-ungkapan yang mengefirk hati dan tegas,
serta memberikan kesan yang mendalam. Inilah di
antara contoh ayat-ayat tersebul

Kutipan ayat pertama mengungkapkan bahwa
orang Islam bebas dari tanggung jawab terhadap
perjanjian dengan kaum musyrikin dan pengumum-
an perang kepada mereka.

" (Inilah p erny ataan) p emutus an perhubungan dari
Allah dan Rnsul-Nya (yang dihadapknn) leepada

zrang-orang musyrikin yang lmmu (luum muslimin)
telnh mengadakan perjanjian (dengan mnela) Malw,
berjalnnlah knrnu (kaum musyrikin) di mukn bumi
selama empat bulan dan ketahuilah balfrita sesung-

guhnya knmu tidnk alnn dnpatmzlunnhkranAllda dnn
s e sunguhny a Allah mmghinaknn orang- or ang kafr.
Dan (inilnh) s uatu pemakluman dai Allnh dnn Rnsul-
Nya kepada umat manusia pada hari hnji akbar,
bahua sesungguhnya Allah dnn Rasul- Ny a bnlzpas diri
dari orang-orang musyrikin. Kemudian jika kamu
(lau* musyrikin) bertobat, mnka bnnbat itu lzbih baik
bagimu. Dan, jikn kamu bnpaling mala ketahuilah
bahwa sesungguhnya kamu tidak dapat rnelemahlan
Allah. Dan beritakanlah kepada orang-orang kafir
(bahwa mereka akan rnendapat) siksa yang pedih.
Kecuali orang-orang musyrikin yang knmu telah
mengadalwn perjanjian (dt"San mnelm) dnn rnnekn
tidak mengurangi sesuatu pun (dari isi perjanjian)mu
dnn tidak (puln ) merelm mem.bantu sesaorarry yng me-
musuhi kamu, makn tnhadap rnereka itu penuhilah
j anj iny a sampai batas waktuny a. Sesungguhnya AIIah
meny ulmi orang- orarg J ang b nnhna. Apabila sudah
lnbis bulnn-bulan lnram itu, mnkn bunuhlnh zrang-
orangmusyrikin itu di mnrn saja kamujumpai muela,
dan tanglmplah mereka. Kepunglah mereka dan
intailah di tempat perryintaian.Jikn merekn bertobat
dnn mendirikan shalat dnn menunnikan zpk4t, mnla
berilah kebebasan kepada mereka "untuk berjalan.
Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha
Penyayang. Danjika selrang di antara arang-nrang
mu"syrikin itu meminta pnlindungan lupadamu, maka
lindungilnh ia supaya sempat mmdmgm frmnn Allnh,
lumudian antarkanlnh ia ke tempat yang amnn bagi-
rrya. Demikian itu disebablan mereka kaum yang tidnk
mengetahui." (at-Taubah: 1 -6)

Kutipan berikutnya menerangkan sebab-sebab
perjanjian damai dibatalkan.

"Bagaimann b is a ada p srj anj inn (amnn) dari sisi Alkh
dan Rnsul- Ny a dmgan zrang- zrang musyrikin, kecuali
lrang-zrang yang lamu telah mengadaknn perjanjian
(dengan mereka) di delnt Masjidil Haram? Maka,
sel"ama merela bulaku lurus tnhadnpmu, hendnklah
lumu berlnku Qurus) puln terhndnp merekn. Sesung-
guhnya Allah menlukni orang-orang yang bntakwa.
Bagaimana bka (ada perlanjian dari sisi Allah dan
Rnsul- Ny a dmgan orang-nrang musyrikin), padahnl
jika merela mempnolth lumernngan tnhndnp kamu,
merelm tidnk memelihnra hilburryan leeknabatan ter-
hodop kamu dnn tidnk (puk mengindahkan) perlan-
jian. Muela menyennnglun hntimu dtngan mulutnya,
sednng latinya mmolnk. Dan kzbanyaknn mereka ada-
lah orang-orang y aryfafik (tidak mmznpi pa7 anlian).
Mereka menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga
yang sedikit,lalu mereka menghalarryi (manusia) dari
jalan Allnh. Saungguhnya amat buruklah apa yang
mneka knjakan itu. Mereka tidak memelihara (hu-
bungan) lcerabat tnh"odap orang-nrang mukmin dnn
tidak (puk m mgindahkan) peri ani ian. Mne kn itulah
orang-orang l ang melnmpaui batas. Jilm mnelu ber -
tobat, mzndirilan slalnt dnn mmunaiknn zaleat, mnkn
(mereka itu) adalnh saudara-saudnramu seagama.
Kami menjel.askan ayat-ayat itu bagi kaum yang
mengetahui. Jikn mnekn mnwak sumpah (janji) ny a
sesudah merekn berjanli, dnn mnekn mencerca zgamn-
mu, mnla puangikh pemimpin-pemimpin nrang-orang
lafir itu, larmn sesungguhrrya mnela itu adnlah mang-
orang yarry tidnk dnpat dipegangj anjinya, agar mnekn

. buhenti. Mengapalah lmmu tidak rnemnangi nrang-
orang Jang merusak sumpah (janjinya), padahal
mnela telnh lceras kzmauannya untuk mmgusir Rasal
dnn mnelrnlah yang pntama lnli memulni mm,nangi
lmmu ? Mengap aknh lwmu takut k@ adn mnela p adn-
Inl Allnhlnh y ang bnhnk untuk knmu nlntti, j ila knmu
bmar-bmnr nrarg yng bniman. Pnangilnh mneka,
niscaya Alhh almn menyika mnelm dengan (pnan-
taraan) tangan-tanganmu fun Allnh akan menghina-
lan mnela dnn mmolnng kamfu tnhndap mnelm, snta
melegalan hnti orang- m ang y ang bn imag dan meng-
hilanglrnn paras ha,ti orang-mang mulvnin. Allah me-
rarima tnbat orang yang dileelmdaki-Nya. Allah Malm
Mengetahui lagi Mahnbijalcsana. Apakah kamu
mmgira bahwa knmu alcnn dibiarlmn (begitu saja),
sedang Allah belum mengetahui (dalnm kenyataan)
orarg-nrang yang berjihnd di antnra lcarnu dan tidnk
m^engambil menjadi teman yang sejati selain Allah,
Rnsul-Nya, dan orang-orang lang bniman. AlJah
Maha Mengetahui apa yang kamu knjakan." (at-
Taubah:7-16)
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"Hai orang-orangyang beriman, janganln'h kamu jadi-
Iran b apak- bap ak dan s audnra- s audnramu p emimp in-
pemimpinmu, jika mereka lebih mengutamak'an ke-

lwfiran atas leeimannn. Barangsiapa di antara knmu

yang menjadikan mereka pemimpin-pemimpinmu,
makn merekn itulah orang-orang yang <plim. Kata-
lwnlnh, Jikn bapak-bapak, anak-anak, saudnra-sau-

dnra, istri-isti, knum luluargamu, hnrtn leeknyannyang

kamu usahakan, perniagaan yang kamu khnwatiri
lrzrugiannya, dan rum.ah-rumah tempat tinggal yang

kamu sukni, odnkh lebih knmu cintai dnripadn Allah
dnn Rnsul- Ny a dnn (dnri) b erj ihnd di j akn- I{y a mal'n

tunggulah s ampai All.ah mendatangkan keputusan-

Nya.' Dan Alkh tidak mzmtreri pennluk kepann orary-
orang fas i k. " (at-Taubah z ?3 -2a)

"Hai orang- orang y ang beriman, sesungguhnya orang-

nrarlglangmusyrik itu nnjis, mnlm jarryanlah merekn

mnAi*att Uasidlt Haram sesudnh tahun ini. D aniila
kamu khawatir menjadi miskin, makn Allah nanti
alun memberiknn lrcknyann lupadamu dari larunia-
Ny a, j ila Dia mmghmdnkL S esunguhny a Allah Malu
Mmgenhui lngi Malmbij alcsann." (at-Thubah: 28)

Dari gaya bahasaAlQur'an dalam ayat-ayatyang
kami kutip, dan dalam semua bagian ayat-ayat ini,
dan dari kuatnya dorongan dan imbauan untuk
memerangi orang{rang musyrik dan mengisolir
mereka dari seluruh Jaztah Arabia, secara jelas

menunjukkan adanya pergolakan yang sengit di
dalam jiwa:jiwa kaum muslimin. Juga menunjukkan
adanya sikap enggzur, cemas, dan ragu-ragu untuk
menentukan sikap yang tegas pada saat itu. Hal ini
disebabkan oleh beberapa fali:tor yang mudah-
mudahan dapat kita ungkap dalam pendahuluan ini
dan dalam kajian nash-nash AlQur'an sebentar lagi.

Sedangkan, bagian kedua dari surah ini juga

memuat tentang hubungan akhir antara masya-

rakat muslim dengan Ahli Kitab secara umum,
dengan menyebutkan fuktor-faktor akidah, historis
dan fakhral yang melatarbelakangi diturunkannya
keputusan tersebul Ayat-ayat ini menyingkap ten-

tans karakteristik Islam dan hakiliatnya yzmg muuF

diri. Juga menjelaskan tentang penyimpangan Atrli
Kitab dari agama Allah yang benar baik dari segi

akidahnya maupun akhlaknya. Sehingg4 membuat
mereka dalam pandangan Islam tidak lagi berada

dalam agama Allah yang turun kepada merek4 dan

dengannya mereka menjadi Ahli Kitab.

"PerangiLah orang- nratg y ang tidak b erimnn l"p ono

Allnh dnn tidak (pula) leepadn lwri ktmudian, muelw

tidak menghnr arnlnn ap a y ang telah dihnramlmn olz h

Allah dan Rasul-Nya, dan tidak beragama dengan

agama yang benar (agama Allnh), (yaitu orang-orang)

yarry diberilmn Alkinb kpa.d.a. mnelm, sampai mnekn

membayar ji"qah fungan patuh sednng merekn dnlnm

keadann tunduk." (at{bubah: 29)

"Orang-orang Yahudi berknta, 'Uztir itu putra Allnh,'
dan orang Nasranitberknta,'Almasih itu putra Allnh.'
Demikinn itulnh ucapan muelm dmgan mulut merelm,

merelrn mmiru perkntann orang-orang laf'r yang ter-

dnhuk. Diklnnti AIIahInh mtrela, bagaimnnn mnelm

samp ai b erpaling. Mereka menj adikan orang- trang
alimnya dan rahib-rahib merelm sebagai tuhan selnin

Allah, dan (iuga mneka mempntuhanknn) Almasih
putra Maryam; padnhnl merekn h.anya disuruh me-

nyembah Tithan Yang Maha Esa; tidak ada Tfuhan

(yang berhak disembah) selain Dia. Mahasuci AlLah

tlnriapayarrymneknpnselattulnn."(atlaubah:30-
31)

'Merela berluhzndnk memadnmknn calnya (oga^a)
Allah dengan mulut (ucapan-ucapan) mereka, dan

Allah tidak menghenQaki selain menyempurnakan

cah.aya- Nya, walnupun nrang-nrang yang lnfr tidnk
menyukai. Dialah yang telah mengutus Rnsul-Nya
(dznganmmbawa) petunjuk (Al,@i an) dnnaganut

y ang bmnr untuk dimenanglmn- Ny a atos segala agar.nq
- 

wahupun ffang- nrang musyrik tidnk mmyulaL " (at'
Taubah:32-33)
"H ai m ang- m ang y ang b erimnn, s esunggu hn'y a s e b agian

besar dari nrang-nrarg alim Yahudi dnn rahib-rahib
Nasrani benar-benar rnemal:an harta orang d.engan

jalan yang batil dan mereka rnenghal,ang-hnlangi
(rnnnusin) dnrijalm Allah. Aang-orang y ang mmyim-
p an emru dan p nak dnn tidak mmntlwhkanny a pa.da

jahn Allnh, mala buitahulnnlah lepada mereka

(bahwa mnela alun mmdnpat) sika yarry pedih padn

hmi dipannlun arus p nak itu dnlnm rcrala j ahannm,

lalu dibakar dengannya dahi merekn, lambung dan

punggung mereka (lalu dilatakan) kepada mneka,
Inilnh lnrtn bendamu y ong lamu simpan unhtk dirimu
sendiri, mala rasalwnlah selarang (akibat dnri) apa

y ang lamu simp an itu. "' (atlaubah: 3a-35)

Dari gaya bahasa Al-Qur'an dalam bagian ini juga

tampak jelas bahwa ayat-ayat tersebut sedang
berhadapan dengan jiwa-jiwa yang pada hari itu
ragu-ragu dalam menghadapi Ahli Kitab secara

umum, atau mayoritas mereka. Model keraguan itu
digarnbarkan oleh Allah dalam ayat pertama bagian
kedua surah ini. Sebenarny4 maksud konfrontasi
pertama itu adalah menghadapi Romawi dan para

sekutu mereka dari Nasrani Arab di Syam dan di
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belakangnya. Menghadapi satu kelompok ini saja
memang cukup membuat ragu-ragu unfuk ber-
gerak, karena Romawi memiliki kekuatan dan
nama bemr dalam sejarah di kalangan penduduk
JazkahArabia. Tetapi, nash sifatnya umum untuk
seluruh Ahli Kitab, yang menjadikan gambaran-
gambaran yang dituturkan oleh ayat-ayat tentang
kaum muslimin menjadi relevan, sebagaimana
nanti akan kami rinci ketika membahas tentang
nash-nash tersebul

Dalam bagian ketig4 kabar buruk tentang orang
yang berkeberatan diungkap. Yaifu , orang-orang
yang diajak agar bersiapsiap untuk berperang,
tetapi lebih condong memilih bumi dan bermalas"
malasan untuk ikut berangkat. Mereka yang ter-
masuk kelompok ini tidak semuanya munafik
sebagaimana nanti akan kelihatan. Kondisi ini dapat
menjelaskan sulitnya prograrn dan perang ini
terhadap jiwa-jiwa pada saat itu karena faktor-frktor
yang kami harap dapat kami rinci pada wakhrnya.

Kutipan berikutnya menjelaskan kisah Perang
Tabuk dan perintah untuk berjihad.

"Hai orang-lrang yang beriman, apaknh sebabnya

apabiln dilnrnlan lupadn lumu,'Bnanglwtlnh (untuk
berpaang) pada jalan Allnh,' lamu mer(Na buat dnn
ingin tinggal di tempatmu? Apakah lnmu puas d-engai

lrzhidupan di dunin sebagai ganri luhidupan di akhirat?
Pannful lenibtwran hidup di dunin ini (dibandinglan
derryan luhidupan) di akhirat hanyalah wdikiLJila
kamu tidak bnanglat untuk bnpnang niscaya Allah
mmy ilcsa lrnmu dzngan silesa yng p edih dan digantiny a
(lmmu) dzngan knum yang lnin, dan lamu tidak almn
dnpat rnernberi kemudlwatan lepadn- Nya sedikit pun.
Allah Mahnkuasa atas segal.a sesuatu.Jilm Immu tidnk
mznn hngny a (Muha.mm"od,), m.ala sesungguhny a Allah
telah menohngnya (yaitu) lcettka orang-orang kaf.r
(musyrikin Melah) mengeluarknnny a (dari Mekah)
sedangkan dia salah seorang dari dua orang leetika

lwduanya berada alarn gua, di waktu dia bnlmn lce-

p ada temanny a, Janganl"ah lamu ber dulm cita, s esung-

guhnya Allnh besntn kitn.' Malm, Allnh marurunlan
lunnngan- Ny a Inpod" (Muhnmmad) dnn mnnl antu -

ny a dmgan tmtnra y arry lmmu tidnk melilntny a. Alkh
menjadiknn seruan orang-orang kafir itulah yang
rendah dan knlimat Allah itulah yang tinggi. Allah
Maltapnlmsa lagi Mahnbij alcsann. Baanglwtlnh lmmu
baik dalam lceadaan merosa ringan mnupun tnffasa
buat, dnn berjihadlalt dengan hnrta dnn dirimu dijalnn
Allah. Yang fumikinn itu ad^alnh lebih b aik bagimu j ika
lamu mengetaltuL " (atlaubah: 38-41 )

Dari redaksi ayat yang mencela, mengancam,
dan menegaskan secara berulang-ulang dalam
bagran ini; dan redaksi yang mengingatkan orang-
orang yang beriman dengan pertolongan Allah
kepada Rasulullah ketika beliau diusir oleh orang-
orang kafir, tanpa ada safu orang pun yang ikut serta
dalam menolongnya; dan redaksiyang berbentuk
perintah tegas kepada kaum muslimin agar be-
rangkat perang baik dalam kondisi ringan maupun
beral secara jelas menampakkan sikap yang penuh
dengan rasa sulit, ingin terlambat, tidak ingin ikuf
dan ragu-ragu (memenuhi panggilan perang).
Kumpulan ayat-ayat ini pun memiliki kecenderung-
an untukmencel4 mengancam, menegaskan, meng-
ingatkan, dan mengeluarkan perintah yang keras.

Kemudian datanglah bagian keempat dalam
surah ini yang merupakan bagian terpanjang, karena
menghabiskan lebih dari separuhnya. Bagian ini
terfokus kepada tema kecaman terhadap orang-
orang munafik dan sepak terjang mereka dalam
komunitas masyarakat muslim. Bagian ini meng-
gambarkan tentang kondisi kejiwaan dan aktivitas
mereka, serta sikap yang diambil mereka dalam
Perang Tabuk, baik sebelum, di kancah perang,
maupun setelah perang berlangsung. Bagian ini
juga menyingkap hakikat niat mereka, akal busuk
mereka, dan alasan-alasan mereka tidak ikut ber-
jihad. Ia juga menyingkap tentang propaganda
mereka unfuk melemahkan barisan, memfitnah,
memecah-belah barisan kaum muslimin, menyakiti
Rasulullah dan orairgorang mukminin yang iktrlas.

Pembongkaran informasi tentang munafik ini
juga diiringi dengan peringatan kepada orangorang
mukmin yang ikhlas agar berhati-hati dari makar
oftng{rang munafik, memberikan batasan tentang
hubungan pergaulan di antara mereka, memisah-
kan kedua kelompok ini, serta menenfukan per-
bedaan yang gamblang di antarakedua baik dari
aspekkarakter maupun aktivitas mereka. Bagian ini
sebenarnya menempati posisi batang fubuh surah
ini. Di bagran ini, kelihatan sekali bagaimana sifat
kemunafikan kembali mencuat setelah Fathu
Mekah. Sifut ini menjalar kembali setelah hampir
punah dalam masyarakat muslim menjelang Fathu
Mekah. Adapun tentang sebab mencuatnya, akan
kami jelaskan dalam bagian berikutnya. Kami tidak
bisa menjelaskan bagian keempat ini secara
panjang lebar. Karenanya, kami mencukupkan diri
dengan menulis hal-hal yang menunjukkan karak-
ter surah dalam bagian ini.
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"Kalau yang kamu serukan kepada mereka itu lee-

untungan yang mudah diperoleh dnn perialnnnn yang
tidnk b nap a j auh, pastilnh merelu mengilattimu, te tapi

tempat yang dituju itu amat jauh tnasa oleh mnela.
Merela alwn bnsumpah dengan (nama) Allnh. Iilil-
lnu knmi sangqup tentulnh lami berangkat bnsamn-

samamu.' Mnekn membinnsalmn diri mnelm sen'diri

dnn Allnh mngetnhui bahwa sestnguhnya mnela bmnr-

bmnrorang-orangyangbndusta."(atDaubahza2)

Hanya orang munafiklah yang tidak mau ber-
perumg.

lila mnekn mnu bnangknt, tentul'ah merela menyiap-

lwn pusiapan untuk fuberanglmnn itu. Tit'api, Allnh
tidak menyukai lceberangkatan mereka, makn Allah
melemahkan kcinginan mueka, dan dikatakan kepada

mneka,'Tinggall"ah lamu b n sam.a lrang- orartg y ang

tinggal itu.' Jika mereka berangknt bersama-sama

lnmu, niscaya mereka tidak menambah lmmu selain

dnri ksrusal(nn belnla, dnn tmtu mcrela almn bsrgegas-

gegas m"aju lu mula di celah-celnh barisanmu, untuk

mmgadnlmn luknmuan di antnramu ; s ednng di antnra

lamu adn orang-orangyang amat sukn mendtngarlmn

pnlrntcan merela. Allnh mmgetahui oranS-umng lqng-alim. 
Sesunguhnya dari dahulu pun muelu telah

menrmi-cari lrclmmuarl dnn m.erelm mmgatur pelbagai

macam tipu daya untuk (merusakkan)mu, hingga

dntnrglnh ktbelmran (p nnlnngan Alhh), dnn mznang-

lah agamn Allah, padnlnl merela tidnk mmyufuinio.'
(at{bubah: 46-48)

"Di antara mereka ada orang yang berkata,

B erikh say a kn (tidnk pngi b np uang) dnn j anganlnh

lumu mmjadilwn saya trinumus ke dnlamftnnh.'
Kenhuilah bahwa rnerelca telnh trjnumus ke dalam

ftnah. D an, s esungguhny aJalnnngm _itu b en'ar - b_mar
- 

meliputi nrang- urang y ang 4ilfir. lilil lamu mendapat

sesuatu kzbaiJwn, mnela mmj adi tidnk smnng lurmn-
rrya. Dan, jilw ditimpa ohh sesuatu bencann, rnerel@

beililta,'Serunguhnya lami sebelumnya telnh manpn-
tntilmn urusan kami (tidnk pergi berperang),' dan

mnelu berpaling hryan rasa gembf,ra. "'(at{bubah:
4e-50)

'Mereka (orang-orang munafk) bnsumpah dengan

(rama) Atlah bahwa sesungguhnya muelu tnmnsuk

gol.ongan-golonganmu ; padahnl mcrelw bulmnlnh dnri
golonganmu, akan tetapi mnelm adnlah urang-lrang

y ang sangat takut (lupadnmu).Jilw mnela m.empnoleh

tunpat pukndungan atau gua-gua atau lubang-labarry
(dnlnm tarah) nismya mnela pngi lrzpannnya dmgan

s ecep at- cepatnya. (at{bubah z 5 6- 57)

Sikap orangorang munafik terhadap pembagian

sedekah.

"D i antara mnelm ada orang y ang mencel.amu tentang

(pembagian) znlwLlka mereka dibni sebagian dari-
padnnya, merelu bersmnng hnti. Dan, jila maela tilnk
diberi wbagian dnripadnnya, fungan sutn msrta nvrekn

menj adi marah. Jtlca mereka sungguh-sunguh ridlm
dengan apa yang diberilun Allnh dnn Rasul-Nya ke-

padn mnelm, dnn bnknn,'Cukuplnh AIInh bagt lami,
Allah akan memberikan kepada knmi sebaginn dari
lmrunia-Nya dnn demiki.an (puln) Ilnsul-Nya, senng-

gulaty a Immi adnlnh uang- orang y ang bnhnap l"pono
Allah', (tentulah yang demikian itu lebih baik bagi

mer e lw). " (atlaubah: 58-59)

"Di antara merela (orang-orang munafik) odo )ory
menyakiti Nabi dnn mengatalary'Nabi mmtpercayai

semua apa yang didmgarny a.' Kalalunlnlt,'Ia mtmpn-
cayai semua yang baik bagi lmmu, in bnimnn l"podo
Allnh manpermy ai orang- mang mukmin, dnn mmj adi
rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara
kamu.' Dan orang-orang yang menyakiti Ruulullah
itu, bagi merela a<ab yangpedih."(at-Taubah: 61)

Tuduhan orang-orang munafik terhadap Nabi
sari/..

'Mereka bersumpah leepada knmu dengan (nama)

Alln h untuk menmri kcridhnnnmu, padnhnl Allnh dnn

Rasul-Nya itulnh yang lcbih patut mnelm mri knidlm-
anny a j ila mer ela adalah nrang- nrang y ang mukmi'n.

Tidnlilah mnek4 ftrang- orang mun"afik itu) mengetn-

hui bahwa barangsiapa menentangAllnh dnn Rosul-

Nya, mnla sesungguhrrya nnala jahnrnml"alt baginya,

dia kekal di dalamnya. Itu adalnh leehinaan yang
b e s ar. " (atlaabah : 62-63)

"Orang- mang y ang mumfk itu takut alan diturunlan
terhndnp merela suatu surah yang mmnanglan apa

yang tersembunyi dalnm hati mereka. Katakanlnh
l"pr.do maelw,Tentslwnlnh ej elan-ej elanmu (tnladap
Allnh dnn Rnsul-Nya).' Sesunguhnya All'ah alun me-

nyatalan apa yarry lcamu takuti itu. Dan jika. lamu
[anyakan kepadn mnela (tentang apa yarry mnelw

lnkulmn itu) tentulnh muela almn mmj aw ab,'Senng-
gultnya lami lnrryalnh busmdn gurau dnn bermnin'
mnin saj a.' Katalanlah, Apaknh daryan Allnh, ay at-
ayat-Nya, dnn Rasul-Nya lwmu selak bnoln\-olnk?'
Tidnk usah lamu minta maaf, lurnn lmmu lafir se-

sudnh berimnn Jiln lfumi memnn'flan segohngan dnri-
padn lnmu (lnntaran mnelu tnbat), niscay a l{nmi alan
mmgwb golongan (yarg lnin) disebablan mnela adnhh

orarrg-ning y ang ierbuat dosa. " (at{h.ubah! 6't-66)
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Hasutan orang{rang munafik.
"Orang-orang munafk lnki-lnki dnn uanita, sebagian

dmgan sebagian yang lnin adnlnh samn. Merekn me-

nyuruh membuat yang mungknr dan melnrang bnbuat
yang makruf Mereka menggengamkan tangannya.
Mnelm tehh lupa lcepada Allnh, makn All"ah melupa-
Ian merela. Sesungguhny a orang-nrang munnfk inlnh
orang- oratlg yangfasik. Allnh mengancam lrang- nrang

munafik lnki-lnki dan wanitn snta orang-orang laf,r
dengan nnaknJalnnrnm. Mne lw Iu lml di dnlnmny a.

Cukuplah neraka itu bagi mereka, Allah mel"aknati
merekn, dan bagi merela azpb yary lwlal." (atIav
bah:67-68)

Keharusan bersikap tegas terhadap orangorang
kafir dan munafik.

"Hai Nabi, beryihndkh (mel.awan) orang-orang lafir
dan orarig-orang munafik itu, dan bnsiknp knaslah
tnh"adap muelm. Timpat mnelu ialah nerakaJahnn-
nnm. Dan itulnh tempat kembali yng seburuk-buruk-
nya. Mereka (orang-orang munafik itu) bersumpah

dmgan (nama) All.ah balrut a mnelw tidnk mmgataknn
(s esuatu y ang meny akitimu). S esungguhny a mereka

telah mengucaplan perkntaan keknfiran, dan telah
mmj adi lafv s esudnh Islnm, s nta mengingini apa y arry

merelu tidnk dnpat mencapainya. Muekn tidnk mmnln
(Alkh dan Rrtsul-Nnya), kecuali karena Alkh dan
Rnsul- Ny a telah melimpahkan knrunia- Ny a lupada
mnelw. Maln jiln merelw bertobat, itu adalah lebih

baik bagi mnekn, Dan, jika merelm bupaltng niscaya

Allah alun mengo4b merekn dzngan a<ab yangpedih
di dunin dnn di aAJirat. Merela selwli-knli tidnk mem-
punyai pelindung dan tidak (puln) penolnng di mukn
bumi. " (at.ta;ubahz B -7 a)

Ikrar orang munafik tak dapat dipercaya.

'Di antara mnelw adn orang yang telah bnilsar kz-
pada Allnh, 'Sesungguhnya jika Allnh memberikan
sebagian larunia-Nya kepada knmi, pastilah knmi
almn busedelmh dan pastilnh lmmi termasuk orang-
lrang lang saleh.' Setelah Allah mmberilmn kzpada
muela sebagian dnri lnrunia-Nya, mnelw kikir de-

ngan lwrunin itu, dan bnpaltrry dnn muelm memltng-

lnh uang- orarry yarg selalu mernbeklangi (knbmnran)

Maka, Allah menimbulkan leemunafikan pada hati
mnela sampai leepada uaktu muela mmemui All.ah,
lmrenn mnekn telnh memungkiri terhalnp Allah apa
yang telah merelw ikrarkan kpada-Nya dan (juga)
lurena merelm selnlu bndusfa. " (at{bub ahz 7 5-77)

Kemunafikan adalah dosayang tidak diampuni
Allah.

" ( Orang-orang munnfk) y aitu urang- orang y ang men-
celn mang-orang mukmin yang manbni sdzknh dzngan
sukarela dan (menceln) orang-nrangyang tidnk mem-
puolzh (untuk disedzlahlan) selain sekadnr lwsanggup -
annya, mnlu orang-orang munnfk iht menghina merelw.

Allah akan membalas penghinaan mereka itu, dan
untuk merekn aub tyang pedih. Kamu memohonkan
ampun b agi mne la atau tidnk lmmu mohnnkan ampun
bagi mnela (ad,aln h samn. sa1a). Kmdntipun lamu mc-
ma hnnlan amp un bagi mnekn tuj uh pukh l(nli, nnmun
Allah seknli-lnli tldnk aknn memberi ampun lupada
mnekn. Yang dzmikian itu adnlah lmrmn muelca lafr
kepada Allah dan R.asul-Nya. Allnh tidak membni
petunj uk lrzpada laum yang fasik." (at{bubah: 79-
80)

Keadaan orang{rang munafik yang tidak mau
turut berjihad dan larangan shalat jenazah ke atas
mereka.

"Orang- orang y ang ditinggallan (tidnk ikut bnpnang)
itu, merasa gembira dengan tingalnya mereka di
belaknng Rnsulullah. Mneka tidak suka berjihad
dmgan hnrta dan jiwa merela pada jalnn Allnh dan
mereka berkata, langanlah kamu berangkat (pngi
berperang) dnlam panas terik ini.' Kanknnlah,Api
neraka jahanam itu lebih sangat pan"as(nya), jika
merelrn mmgetahui.' Mala, hennaHnh mnekn tertnwa
sedikit dan rnennngis banyak, sebagai pembalnsan dari
ap a y ang s e l"alu mere kn lerj alan. lila Allah mengem-

balilrnnmu kpada satu golongan dnri mnelm, kemu-
dian merelrn mlnn qtn fuPadamu untuk keluar (pergi

bupuang), mnlil knlnknrilnh"'I{amu tidak bolnh lel.uar
bnsamaku selnmn-lmnnnya dan tidak boleh memerangi
musuh bersamnka. Saurryguhnya knmu telnJt reln tidnk
pergi berpuang knli yangpntamn. Karena itu, duduk-
lnh (tinggalkh) bnsamn orarg-orang yang tidnk ikut
bnperang.' Janganlah karnu sekali-lmli menshalati

Qenaah) selrang yang mati di antara merekn, dan
janganlah kamu berdiri (mend,oaknn) di kuburnya.
Sesunguhnya merekn tekh kartr fupada Allnh dan
Rnsul-Nya dan mereka mati dalam keadnan fasik.
Janganlah hnrtn bmdn dnn annk-arnk m.erekn menarik
lntimu. S esungguhny a Allah mmgfundnki alan mmg-
aztb mnrela di dunia d.engan lnrta dnn annk-annkitu
dan agar melayang nyawa mereka dalam keadaan
lmfr. "' (atlaubah: 8l -85)

Uraian panjang yang membuka kedok ini
mengindikasikan bahwa manuver-manuver kaum
munafik sangat banyak dilakukan unhrk merusak
barisan kaum muslimin. Mereka memfitnah dan
membuat kaum muslimin sibuk dengan berbagai
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macam problematika, mengobarkan kebencian
dari dalam, dan membuat berita bohong. Dalam
waktu yang sama, ayat-ayat ini jusa mengungkap
adanya ketidakrapian dan kurangnya koordinasi
dalam pembentukan tubuh masyarakat muslim
dalam periode ini. Hal ini diisyaratkan oleh Allah
dalam firman-Nya, "Sednng di antara lamu ad.a orang-

rrang yang amat suka mendengarkan perkataan
mereka." Hal ini sebagaimana juga diisyaratkan
dengan larangan keras untuk memintakan ampun
dan menshalatkan orang-orang munafik Kondisi
yanglahir dari masuk Islamnya masyarakat dalam
jumlah besar setelah Fathu Mekah dengan iman
yang belum mantap di hati, dan ajaran Islam yang
belum terinternalisasi dalam diri mereka adalah di
antara sebab dari apa yang akan kami bahas secara

rinci setelah mengemukakan kategorisasi Al-

Qur'an tentang kelompok kaum muslimin yang
beragam saat itu.

Bagian kelima dari surah ini mengkaji secara
khusus kategorisasi tersebut. Dari bagian ini kita
mengetahui bahwa di samping sahabat pelopor
yang berjuang penuh ikhlas dari kalangan Muha-
jirin dan Anshar (yang merupakan basis inti yang
kokoh dalam tubuh masyarakat muslim) ada ke
lompok-kelompok lain. Di antaranya adalah Arab
Badui, mereka ada orang yang iKrlas dan ada yang

munafik. Juga ada orang yang yang hatinya belum
merasakan manisnya iman, ada orang munafik dari
penduduk Madinah; ada kelompok yang masih
mencampuradukkan amal-amal saleh dengan pe
kerjaan tercela karena proses islamisasi diri mereka
belum sempurna dan Islam belum menjadi bagian
yang inheren dalam diri mereka. Ditambah lagi
dengan kelompok yang tidak dikenal ke mana
afiliasinya. Kita serahkan nasib kelompok terakhir
ini kepadaAllah, karena Dialah yang mengetahui
kondisinya dan tempat kembalinya Selain itu, ada

kelompok yang melakukan persekongkolan jahat

dengan mengatasnamakan agama.

Nash-nash AlQur"an membioarakan semua ke
lompok tersebut dengan redaksi yang singkat
penuh makna. Ia menjelaskan bagaimana mereka
bertingkah laku dalam masyarakat muslim, dan
mengarahkan Rasulullah dan orangorang muslim
yang ikhlas bagaimana cara berinteraksi dengan
tiaptiap kelompok tersebut.

"Orang-orangArab Badui itu, lnbih sartgat lukaf,ran
dan kununafiknnnya, dan hbih wajar tidnk rnmgeta-

hui hukum-hukum yarry diturunlmn Allah kepada

Rnsul- Rasul-nya. Allnh Molm Mmgetahui lngi Mahn-
bijalcsana. Di antara orang-orangArab Badui itu, ada

orang yang munandang apa yang dirnflah*nnnya (di
jalan All^ah) sebagai suatu lvruginn dnn dia menanti-

nanti marabahaya menimpamu; mnelalnh yang alan
ditimpa marabahaya. Alkh Maha Menfungar lagi
Maha Mengetah$i. Dan di antara orang-orang Arab
Badui itu, adn orangyang berim.an lepada Alkh dnn

hnri kemudian, dan memandnng apa yang dinaJL'nh-

lranny a (di j akn Allnh) itu, s ebagai j alnn mmdzlatlan-
nya kepadn Allnh dnn sebagai jalnn untuk munpnoleh
dna Rasul. Ketnhuilnh, s esungguhny a nnflrnh itu onnhh
suatu jalan bagi mereka untuk mendelatkan diri
(lupadn Allnh). Kelnk Allnlt alan m.entasuk:knn mnekn
ke dalam rahmat (surga)-Nya. Sesungguhnya Allah
Mahn Pengampun lngi Mahn Peny ay ang. Orang- mang

yarry terdnhulu lngi y ang pntama-tam.a (masuk Isl^am)

di antara zrang-lrang Muhajirin dan Anshar dan
orang- zralg y ang mengilafii mnela dergan baik, Allnh
ridha kepada merelca dan merelta pun ridha kepada

Allah, dnn All"ah mmyediaknn bagi mnela surga-surga

yangmengalir sungai-sungai di dnlnmnya; merela kelul
di dnlamnya selnmn-lnmnnya. Itulnh knnennngan yang
besar. Di antara orang-orang Arab Badui yarry di se-

Iulilingmu itu, adn nrang-orang munafik; dan Quga)
di antara penduduk Madinah. Mereka keterlaluan
dal4m kemunafikannya. Kamu (Muhammad,) tidak
mmgetahui mnelw, (tenpi) Kamilnh y ang rnmgetahui
mereka. Nanti mereka alcan Kami siksa dua knli
kemudian mnelr4 alan dikembalilun kzpadn a<nb y arry

b esar. D an funn puk) orang- orang lnin y ang mmgokui
dn sa- do s a mn e Ia, mn elm mmmrnpurb aurlan P tl*j a -

an yang baik dengan pekerjaan lnin yang buruk.
Mudah-mudnhan Allah mmtrima tobat mnela. Se-

sunguhnya Alkh Malla Pengampun lagi Mahn Pe-

nyqarg. Ambillah akat dnri sebagian hnrta muelw,
dengan ulwt itu lmmu munbusihlan dnn menyucilmn

merelw, da.n bndoalah untuk mneka. Sesungguhnya

dna lwmu itu (rcnj anl fu xntnamnn j iwa bagi mnela,
D an Allah Malw Mmfungar lngi Mahn Mmgetahui. "
(at-Taubah: 97-103)

' D an adn (pul"a) orang- orang lain yng ditanguhlan
sampai ada luputusan Allah; adnlalany a AIInh alan
mengazpb mnelm dan adnknlanya Allah aknrt mene-

rima tobat mnela. Allnh Mahn Mmgetnhui lngi Malw-
bijalcsara. Dan (di antara nrang-nrang munafik itu)
adn mang- uarry y ang nwndirilan masj id untuk mmim-
bullwn leemudhnratan (pada nrang-lrang mukmin),
untuk kelmfran dan untuk memecah-belah antara
rrang-orang mukmin serta menunggu leedatangan
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orarg-orang yang telnh memerangi Allnh dan Rasul-
Nya sejak dahulu. Mnekn sesungguhnya bersumpah,
'Kami tidak menghendaki selain kebailmn.' Allah
menjadi salcsi bahwa sesungguhnya merela itu adalah
pendusta (dalnm sumpahny a).Janganlnh lmmu shn lnt
dalnm masjid itu selama-lamanya. Sesungguhnya
masj id y ang didirilan atns dnsar talan a (Masj id Qtba),
sejak hari pntamn adahh lebihpatut lmmu shalnt di
dnlamnya. Di dnlamnya adn orang-orangyang ingin
rnembusihknn diri. Allah menyulai orarg-nrang lang
b ersih. " (at-Tbubah: 106- 108)

Fenomena yang tampak dari beragamnya ke-
lompok, tingkatan, dan kualitas keimanan dalam
masyarakat muslim menunjulilkan betapa rapuhnya
kondisi setelah Fathu Mekah dibandingkan dengan
kondisi masyarakat yang sebelumnya atau men-
jelang Fathu Mekahyang hampirbersih darifeno
mena ini, sebagaimana nanti akan dibahas.

Bagian keenam dari surah ini memuat keterang-
an tentang karakter baiat $anji setia) islami kepada
Allah untuk melaksanakan jihad di jalan-Nya;
menerangkan tentang tabiat jihad dan batasan-
batasannya; serta menjelaskan tentang kewajiban
penduduk Madinah dan orangorang Arab Badui
yang tinggal di sekitar Madinah. Mereka tidak
boleh absen dari menyertai Rasulullah untuk ber-
jihad dan mereka tidak boleh mencintai diri mereka
lebih dari mencintai diri Rasulullah. Bagian ini juga
menjelaskan pentingnya berpisah dengan orang-
orang musyrik dan munafik. Di tengah-tengah
pembicaraan tentang tema di atas, disebutkan juga
kisah tentang kepuhrsan Allah untuk orang-orang
yang tidak ikutberperang. Mereka adalah kelom-
pok mukmin yang ikhlas, bukan orang munafik.
Bagian ini juga menggambarkan kondisi orang-
orang munafik dan sikap mereka menghadapi ayat-
ayat Al-Qur' an yang hrun.
"Sesunguhnya Allnh tehh membeli dari orang-orang
muhnin, diri dan harta merelw dengan membuilnn
surga untuk mereka. Mereka berperqng pada jalan
Allnh; lalu mnelm mtmbunuh atau tnbunuh. (Itu telnlt
me nj adi) j anj i y ang b mar dnr i A llnh di dalnm Taur at,
Injil, dan Al-foian. Dan siapakah yang lebih me-
nepati janjinya (selnin) daripada Allah? Makn, bn-
gembiralah dmgan jual beli yarg telah kamu lakulan
itu, dnn itul"ah lvmm.angan yang besar. "(at{bubah:
11r)

"Tidaklah sepatutnya bagi Nabi dan nrang-lranglang
beriman memintakan ampun (kepada Allah) bagi
lrang- lrang musyrik, w alnupun orang- nrang musyrik

itu adnl"ah knum lcrabat(nya), sesudahjelns bagi mnelw
balwa orang-urang musyrik itu adnlnh pmghuni rarakn
jahannam. Dan permintaan ampun dari lbrahim

@poao Alkh) untuk bapaknya, tidak lnin hanyalnh
knrena suatu janji yang telnh diilcrarkannya kepada
bapaknya itu. Tatkaln jelas bagi lhrahim balwa bapak-
nya itu adnlnh musuhAllnh, m.ala lhrahim balzpas diri
daripadanya. Sesungguhnya Ibrahim adatnh seorang
yang sangat lembut hatinya lagi penyantun." (at-
Taubah: 113-114)

"Sesungguhnya Allah telah menerima tobat Nabi,
orang-orang Muhnj irin dnn orang- orang Anshnr, y ang
mengikuti Nabi dalarn masa kesulitan, setelah hati
segohngan dari mereka hampir bnpaltng kemudian
Allalt menerimn tobat mereka itu. Sesungguhnya Allnh
Maln Pengasih lngi Mahn Penyayang leepadn muelm.
D an tnlndnp tiga orang yang ditnn&guil@n (pmnimn-
an tobat) mnela, hingga apabih bumi telnh mmjadi
sempit bagi merela, padnlnl bumi itu luas danjiwa
merelrnpun telnlt sempit (pula tnasa) olehmnekn, sntn
merelm telnhmmgetahui'bahwa tidak adn tempat Inri
dnri (sils a) All.ah, melainlun lupada- Ny a saj a. Kemu -
dian Allnh menerimn tobat mnelca agar mereltn tetap
dalnm tobatnya. Sesungguhnya Allahlnh Yang Maha
Penerimn tobat lagi Mahn Peny ayng." (at{buba}r:
r17-118)

'Tidaklah sepatutnya bagi penduduk Madinah dan
orang-rrang Arab Badui yang berdiam di sekitar
mrrekn, tidak turut.menyertai Rnsulullah (pngi bn-
perang) dan tidak patut (pula) bagi mereka lebih
rnencintai diri maekn dnripona mmcintai diri Rnsu-
lullnh. Yang demikian itu ialnh lurmn mnekn tidnk
ditimpa kehausan, lupayah"an, dan kelaparan padn
jalan Allah, dnn tidnk (puln) mmginjak suatu tunpat
yang membangkitlan amarah nrang-orang lafir, dnn
tidak menimpaknn b mmna kzp ada musuh, mdninknn
ditulislnnlnh bagi muekn dtngan yang fumikian itu
suatu am.al saleh. Sesungguhnya Allah tidak menyia-
nyialan pahnln orang-margyang bnbuat baik. Mnekn
tiada mcnnJL,nhkan suatu nn/kah yang lucil dnn tidnk
(puk) yang besar dnn tidak melintasi suatu lnnbah
melninknn ditulisliln bagi mnelu (amnl saleh puln),
karena Allah alnn memberi balnsan l"podo merekn
(fungan balnan) yang lzbih baik dnri apa yang tel.ah
mnelw ktrjalan. Tidak sepatutrya bryt nrang-nrang
yang mukmin itu pngi semuanla (h* medan perang).
Mengapa tidakpngi dnritiapaiap golongan di antara
merelm bebnapa orang untuk mempndnlam pnryeta-
huan mereka tentnng aganm dan untuk membni pe-
ringatan kepada kaumnya apabila mereka telah
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lembali lepadanya, supaya mtrekn itu dapat meniaga

diriny a." (at{bubah I n0-t22)

"Hai orang-lrang yang beriman, perangilah lrang-
orang kafir yang di sekitar lamu itu, dan hendaklnh

merelca menemui lcelurasan darimu, dan leetahuilah

bahw a Allah besuta orang- nrang yang bntalarta. " (at-
Tiaubah: 123)

'Dan apabiln diturunlan satu surah, sebagianmtrela
memandang l"podo sebagian yarry lnin (sambil ber-

knn), Adalwh senrang dnri (orang-orang muslimin)

yang mclihnt lumu?' Sesudnh itu mtrekn pun pug!
' 
Alkh uhh mernalinglan ltati mnelu diseballan mnela
a"dnlnh laum y ang tidnk mmgnti. " (at{bubah: 127)

Di bagian akhir, surah ini ditutup dengan me
nyebut sifat Rasulullah dan arahan Allah kepada
Rasulullah agar hanya bertawakal kepada-Nya dan

mencukupkan diri untuk meminta perlindungan
kepada-Nya. Allatt berfirman,

"SesunguhrEa telnh donW lepadamu seorang rasul

dmi lwumrnu smdiri, bnat tnasa olzh.nJa pmderitnan-

mu, sangar n enghginlwn (ktimarun dm luseknann)
bogimu, amnt belns kasilan log, p*lolong terhadnp

orang-orang mukmin. Jilw merelw bupal;ng (dnri
leeimnrwn), maka lwtnknnlah'Culatplah AIIah bagilaL

tidnk adn Tulnn selnin Dia. Hanya kepada-Nya aku

betaw alwl, dan Dia adalah Tirlwn yang mmtiliki ArE
yry ryury."' (at{bubah: 128-129)

Iftmi sengaja berpaniang lebar mengutip nash-

nash yang terdapat dalam surah ini dalam pem-

bahasan umum sebelum nanti mengkaji nash-nash

surah ini secara detail. Alasannya karena redaksi
surah ini menggarnbarkan profil masyarakat muslim
secara uhrh pada periode pasca-Fathu Mekah.
Surah ini menggambarkan pula pembentukan ke
anggotaan dalam masyarakat.. Dalam surah ini
tampak jelas adanya semacarn kerapuhan dan
kurangnya keharmonisan antara anggota masya-

rakat dengan berbagai level keimananrya. Suraft ini
juga mengungkap tentang fenomena kebakhilan
terhadap diri dan harta kemunafikan dan kele
mahan, keraguan mengemban tugas dan kewajib
an, adanya ketidahielasan persepsi tentang hubung-
an antara pasukan Islam dengan yang lainnya, dan

tidak adanya pemisatran sempurna yang dibangun
di atas landasan akidah. Hal ini tidak menafikan
adanya basis yang kokoh, jujur, dan ikhlas dari

kalangan Muhajirin dan Anshar. Faktor-frktor inilah
yang menyebabkan pentingnya penjelasan panjang,

rinci, dan variatif untuk menyrngkap, memberikan
penyadaran, menjelaskan dan menetapkan proble-

matika tersebut agar memenuhi kebuhrhan ma-

syarakat
Sebelumnyatelah kami sebutkan secara umum

bahwa sebab munculnya kondisi ini adalah masuk-
nya banyak kelompok manusia ke dalam Islam
pasca-Fathu Mekah yang belum sempurna pem-

binaan keislzunannya, dan belum terbentuknya ke
pribadian Islam yang orisinil dalam diri mereka.
Tapi, keterangan singkat tersebut tidak mungkin
dipahami secara gamblang kecuali dengan meruiuk
fakta historis gerakan Islam sebelum dan sesudah
Fathu Mekah. IGmi akan berusatra unhrk mengkaji
ini dengan sesingkat mungkin, sebelum me-
ngomentari sedikit makna di balik fakta historis
tersebut, menyebutkan intisarinya, dan menarik
makna dari nash-nash AlQur'an yang terdapat
dalam redaksi surah ini.

Awal Mula tlarakah Islaniah
Harakah Islamiatr lahir di Mekah dalam suasana

Mekatr yang penuh konflik. Masyarakat jahiliah
yang diwakili oleh Quraisy saat ihr belum merasa-

kan dah,vahyang menyeru kepada'tiada Ilah selain
Allah'. Kesaksian (syatrada$ ini akan menggugat
setiap penguasa duniayang tidak mengambil sum-
ber hukum kekuasaannya dari hukum A[ah. Jug',a

akan menyatakan talak pisah kepada setiap fe-
ngu:rsa thaghut di muka bumi dan mengajak agar
setiap manusia bersegera menuju Allah sebagai
sebuah ancaman serius. Adanya komunitas per-
gerakan baru yang dibentuk oleh dalan'atr di bawah
pimpinan Rasulullah juga belum mereka rasakan
sebagai sebuah anqlman serius. Padahal, komu-
nitas ini berprinsip sejak awal hanya menyatakan
kehrndukannya kepada Allatr dan Rasul-Nya. Juga
akan keluar dari kepemimpinan jahiliah yang saat

itu diwakili oleh pemerintah Quraisy serta akan
keluar dari segalabadisiyang sudah lazim dilaku-
kan di masyarakat jahiliatt.

Jahiliah yang diwakili Quraisy saat itu belum
merasakan bahaya ini sampai mereka melancarkan
perang brutal terhadap dahah baru, komunitas
masyarakat baru, kepemimpinan baru. Mereka
juga melalnrkan apa saja dalam rangka membantai,
membuatmakar, melancarkan fitnah, dan membuat
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tipu muslihat terhadap dakwah baru ini.
Masyarakat jahiliah tergerak untuk membela

diri dengan segala macam upaya melawan bahaya
yang mengancam eksistensi mereka, seolaholah
mereka membela diri dari kematianyangmengan-
cam diri mereka. Inilah kondisi alamiah yang tidak
mungkin dihindari di saat dalflMah yang menyata-
kan bahwa Allah adalah Tuhan sekalian alam sudah
dideldarasikan di tengah-tengah masyarakat jahiliah
yang tegak di atas prinsip penyembahan hamba
kepada hamba. Setiap dakwah baru yang hadir me
wakili sebuah komunitas haraki yang baru, akan
memunculkan dalam gerakan ihr tokoh pemimpin
yang baru pula. Juga akan berhadaphadapan secara
nyata dengan komunitas jahiliah lama.

Saat itulah setiap pribadi yang berada dalam
komunitaq lslam yang baru akan menuai sakit, dan
akan merasakan fitnah dengan berbagai macam
modelnya, bahkan sering sampai ke tingkat pem-
bunuhan. Pada kondisi seperti itu tidak ada yang
berani unfuk mengikrarkan syahadat "la ilaha
illallah" dan "Muhammad Rasulullah". Tidak ada
yang berani bergabung ke dalam komunitas Islam
yang baru lahir dan hrnduk kepada pemimpin yang
baru, kecuali orang yang mernang menazarkan
hidupnya untuk Allah, siap menanggung risiko
hidup, menerima fihah, menahan lapar, keterasing-
an, penyiksaan, dan kematian dalam benhrk yang
mungkin palins mengenaskan.

Dengan ujian seperti itu, terbenhrHatr basis yang
sangat kokoh dalam masyarakat Arab. Sedangkan,
kelompok yang tidak mampu menanggung tekanan
seperti ihr, ketika difitnah dan disiksa, mereka
kembali kepada kejahiliahan mereka. Kelompok
yang tegar seperti ini adalah minoritas. Masalah ini
sejak awal sudah diketahui dan tersingkap. Tidak
adayang berani sejak awal berpindah dari jahiliah
ke Islam, menempuh jalan yang penuh duri, batraya
dan menakutkan kecuali orangorang pilihan,
istimewa, dan unggul dalam pembenfukannya.

Demikianlah Allah mernilih para pioner orang-
orang Muhajirin dari unsur yang istimewa dan
langka, agar mereka menjadi basis yang kokoh
unhrk agama ini di Mekah. Kemudian juga menjadi
basis yang kokoh setelah hijrah ke Madinah, ber-
sama dengan para pioner Anshar. Meskipun para
pioner Anshar tidak lebih senior dari Muhajirin,
tetapi janji setia'Oaiat) mereka untuk Rasulullah
(Baiat Aqabah) menunjukkan bahwa kelornpok
Anshar memiliki tabiat murni yang sesuai dengan
tabia,t agama ini. Ibnu Katsir dala,m tafsirnya

berkata, "Muhammad bin Ka'ab al-Qurdzi dan lain-
nya mengatakan bahwa Abdullah bin Rawahah
berkata kepada Rasulullah (pada malam Aqabah),
'Mintalah syarat buatTuhanmu dan dirimu sesuka
hatimu.' Rasulullah berkata,"Aku minta syarat
untukTuhanku agar kalian menyembah-Nya dan
tidak menyekutukfi-Nya dengan sesuatu. Aku
minta syarat untuk diriku agar kalian membela
diriku sebagaimana kalian membela diri dan harta
kalian.' Mereka berkata, Apa yang dapat kami
dapatkan jika kami melakukan hal itu?' Nabi
berkata,'Surga.' Mereka berkata,'Perdagangan
yang mengunfungkan, kami tidak akan rnembatal-
kan dan tidak akan minta untuk dibatalkan tran-
saksi ini."

Mereka yang melakukan janji setia dengan Rasu-
lullah dengan poin baiat tersebut; mereka yang
tidak mengharapkan iming-iming di balik baiat ter-
sebut kecuali surga; mereka yang memperteguh
baiat ini dengan menyatakan bahwa mereka tidak
akan mundur dari baiat tersebut dan tidak pula
Rasulullah, maka sesungguhnya mereka sadar
bahwa mereka tidak berbaiat dalam urusan yang
ringan. Tetapi, mereka sangatyakin bahwa Quraisy
akan menguntit mereka, masyarakat akan mencam-
pakkan mereka, dan mereka tidak akan hidup
secara damai setelah ihr dengan jahiliah yang akan
memukul mereka dilaz,rah, dan jahiliahyang ada
di hadapan mereka di Madinah.

Dalam l<ttab al=Bidayah wan-Nihnyah Ibm,
Katsir mengatakan bahwa Imam Ahmad meri-
wayatkan dari Abdurrazzak, dari Ma'mar bin
Khaitsam, dari Abi Zubair, dari Jabir bahwa ia ber-
kata, "Rasulu[ah tinggal di Mekah selamasepuluh
tahun. Beliau mendatangi rumah-rumah mereka
dalam musim-musim tertenfu dengan mengatakan,
'Siapa yang akan melindungiku? Siapa yang akan
membelaku? Sehingga, aku dapat menyampaikan
risalah Tuhanku. Orang yang melindungi dan
rnembelaku, maka bagrnya adalah surga-' Beliau
tidak mendapatkan seorang pun yang mau melin-
dungi dan membelanya. Sampai-sampai ada orang
yang keluar dari Yaman atau dari Mesir unfuk me
nemui kaumnya atau kerabat dekatnya. Mereka
berpesan,'Berhati-hatilah dengan seorang anak
Quraisy supaya tidak memfituiahmu.f Beliau lewat
di tengabtengah orangorang tersebut dan rnereka
memberikan isyarat kepada Nabi dengan jari'jari
mereka.

Hal tersebut terus berlangsung hingga Allah
mengutus kami kepadanya dari Yatsrib. I(ami
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berikan kepada mereka perlindungan, dan kami
mempercayainya. Jika seseorang dari kami keluar,
dia akan beriman kepada Muhammad. Dibacakan
kepadanya Al-Qur'an, lalu ia pulang kepada ke-
luarganya. Akhirnya, keluarganya masuk Islam
karena Islamnya orang tersebut. Sehingga, tidak
ada satu rumah pun di kalangan Anshar kecuali ada
komunitas muslim yang menampakkan keislaman
mereka. Kemudian mereka semuanya bermusya-
warah. Kami berkab 'Sarnpai kapan kita membiar-
kan Rasulullah berkeliling dan diusir dari pegu-
nungan Mekah serta berada dalam ketakutan?'

Akhirnya, tujuh puluh dua orang dari kami
berangkat hendak menemui beliau, dan bertemu
dengan beliau pada musim haji. Kami membuat
janji dengan beliau untuk bertemu di bukitAqabah.
Kami berkumpul di bukit tersebut dengan cara
berjalan sendiri-sendiri atau berdua, sehingga
jurnlah kami sempurna. Kami berkata, Wahai Rasu-
lullah?Transaksi &aiat) apayang akan kami beri-
kan kepadamu?' Beliau berkata, 'Kalian membaiat-
ku unfuk selalu mendengar dantaat, baik dalam
kondisi senang maupun terpuruk; berinfak dalam
kondisi susah maupun mudah; melakukan amar
mdruf nahi munkar; mengatakan kebenaran
tentang Allah dengan tidak takut akan celaan orang-
yang mencela; dan agar kalian membantu dan
membelaku jika aku pindah ke tempat kalian se-
bagaimana pembelaan kalian terhadap diri, istri,
dan anak-anak kalian. Jika kalian melakukan semua
itu, niscaya kalian mendapatkan surga.'

Kami pun bangkit menuju beliau. As'ad bin
Zurarah yang merupakan anggota rombongan
paling junior mengambil tangan Rasulullah. Dia
berkata, Jangan gegabah wahai penduduk Yatsrib,
sesungguhnya kita tidak menuntut ilmu kepadanya
kecuali karena kita tahu bahwa beliau adalah Rasu-
lullah. Mengeluarkan beliau pada saat sekarang
berarti mengumumkan permusuhan kepada se-
luruh orang Arab, membunuh pilihan kalian, dan
pedang pun siap memangsa kalian. Opsinya, jika
kalian mampu dan sabar menerima kenyataan itu
semua, silakan bawa beliau, dan sernogaAllah me
lindungi kalian. Atau, opsi kedua, jika kalian adalah
manusia pengecut, maka tinggalkanlah dia, lalu
jelaskan hal itu. Kalian, dalam hal itu, lebih di-
maklumi oleh Allah.' Mereka berkata, 'Mundurlah
engkau wahai As'ad. Demi Allah, kami tidak akan
meninggalkan baiat ini, dan kami tidak akan men-
cabutnya untuk selama-lamanya.' Maka, kami bangun
mendekati beliau dan membaiat beliau. Beliau

menerima dan menenfukan syarat. Dan sebagai
gantinya, beliau memberikan kepada kami surga."

(I(sah ini juga diriwayatkan oleh ImamAhmad
dan Baihaqi dari jalur Daud bin Abdirrahman al-
Aththar. Imam Baihaqi menambahkan dalam riwayat
Hakim dengan sanadnya dari Yahya bin Sulaim, dan
keduanya mengambil dari Utsman bin Ktraitsam
dari Abi Idris juga seperti itu. Sanad ini bagus
menurut syarah Imam Muslim, tetapi mereka tidak
mengeluarkannya. N-Bazzar mengatakan bahwa
kisah ini diriwayatkan oleh banyak orang selain
Ibnu Ktraitsam. Dan, kami tidak mengetahui kisah
ini diriwayatkan dariJabir kecuali dari jalan ini.)

Orangorang Anshar mengetahui dengan kesa-
daran sempurna beban yang akan diemban dengan
baiat tersebul Mereka tahu bahwa mereka tidak
diiming-imingi dengan beban yang diemban itu
kenikmatan apapun dari kehidupan dunia meski-
pun sifatnya pembelaan dan pemenangan. Mereka
tidak dijanjikan kecuali dengan surga. Kemudian
kesadaran mereka yang tinggi dengan baiat dan
perhatian mereka yang serius terhadapnya me
mastikan mereka masuk dalam jajaran basis utama
yangkokohpadaperiode awal dakwah di Madinah
bersama dengan oftmg-orang Muh{irin senior yang
memang dipersiapkan unhrk menjadi basis dakwah.

Tetapi masyarakat Anshar beltim murni betul.
Islam memang sudah muncul dan tersebar di
Madinah, tetapi banyak yang terpaksa-terutama
orang-orang y4ng memiliki posisi di kaumnya.
Mereka berpura-pura baik dengan kaumnya demi
menjaga posisi mereka di mata kaumnya hingga
tibanya Perang Badar. Pembesar mereka, Abdullah
bin Ubay bin Salul, akhirnya pura-pura menyatakan
diri masuk Islam. Dan yang pasti, kebanyakan
penduduk akan mengikuti arus yang banyak,
mereka pun masuk Islam karena ikut-ikutan-meski-
pun mereka tidak masuk kelompok munafik.
TEtapi, mereka belum memahami ajaran Islam dan
belum ter-sibglmhdengan ajaran Islam. Hal inilatl
yang menjadi bibit kerapuhan bangunan masya-
rakat Madinah, munculnya hangunan masyarakat
dari level keimanan yang sangat mencolok.

Karena falctor itulah, Al-Qur'an mener4kan
sistern tarbiah yang sangat unik, di bawah komando
Rasulullah. Beliau bekerja melakukan penanganan
kelompok baru ini, dan bekerja untuk mengem-
balikan koordinasi dan melakukan sinergi di antara
masyarakat yang berbeda tingkat akidah, akhlak,
dan tingkah lakunya dalam tubuh masyarakatyang
baru lahir.
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Di saat kami merujuk surah-surah Madaniah-
dengan pendekatan urutan perkiraan masa turun-
nya-kami menemukan ada kerja keras yang di-
fokuskan untuk mengawinkan masyarakat muslim
yang sangat plural tersebut, meskipun sikap Quraisy
yang sangat keras menentang, dan membuat
sekutu dengan kabilah-kabilah Arab. Demikian juga

dengan sikap dari orang{rang Yahudi yang brutal
dan upaya mereka unfuk membuat sekufu dengan
kelompok-kelompok yang memusuhi agama baru
dan komunitas yang baru ini. Karena itu, kegiatan
asimilasi dan koordinasi dirasakan terus menjadi
kebutuhan rutin dan tidak terputus meskipun se
kejap.

Meskipun usaha keras telah dilakukan, kadang-
kadang masih muncul-terutama pada saat-saat gen-

ting-kelemahan-kelemahan, kemunafikan dan ke
ragu-ragrian, kebakhilan terhadap diri dan harta,
dan gentar menghadapi marabahaya. Khususnya,
masalah ketidakjelasan akidah yang membuat kata
puhrs tentang hubungan antara muslim dan kera-
batnya yang masih jahiliah. Nash-nash Al-Qur'an
dalam beberapa surah secara berfurut-turut me-
nyingkap kepada kita fenomena-fenomena lahir ini
disertai dengan datangnya manhaj Al-Qur'an untuk
mencari solusinya dengan metode Rabbani yang
unik. Kami sebutkan beberapa contoh tersebut.

Mengenai keengganan sebagian sahabat untuk
pergi ke peperangan Badar dan pertolongan Allah
kepada kaum muslimin disinggung dalam firman-
Nya,

"Sebagaimana Tilhanmu menyuruhmu pergi dari
rumahmu dengan kebenaran, padahal sesungguhnya

sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak
mmyuluinya. Merekn membantahmu tentang lubmnr-
an sesudnh nyatn (bahwa mneka pasti mrnnng), seolnlt-

olah merelw dihnku l"podo kcmatian, sednng mnekn
melihat (sebab-sebab kematian itu). Dan (ingatlah),
lcetil@ Alkh menjanjilun leepadnmu bahwa salah satu

dari dua golongan (yang knmu hadnpi) adnlnh untuk-
mu, sedang kamu menginginkan balruta yang tidak
mempunyai kekuatnn smj atalnh yang untukmu. All"ah

menghendaki untu k membenar knn y ang ben"ar dmgan

ay at- ay at- Ny a dan memusnahlmn orang- orang lmfr,
agar Allah menetapknn yang h"ak Qskm) dan mem-

batnlknn yang batil (syirik) ualaupun orang-urangyang

berdosa (musyrik) itu tidak menyukainya." (al-
Anfaal:5-8)

Kemudian Allah berfirman mengenai beberapa
sikap orang terhadap ayat-ayat-Nya,

'Dialah yang mmurunknn Al- Kitab (Al- @i an) lu-
pada kamu. Di antara (isi)nya ada ayat-ayat yang
muhknmnt, itulnh plle k-pokok isi Al- @ti an, dnn yang
lain (ay at- ay at) mutaE abihat. Adapun orang-orang
yang dalam lntinya cond.ong kepada leesesatan, mala
mneka mengikuti sebagian ayat-ayat yarry mutasya-
bih"at untuk mmimbulknnfitnah dnn untuk mencari-
cari takwilnla, padnhal tidak ada yang mengetahui
takwilnya melainkan Alkh. Dan orang-orang yang
mendahm ilmurrya bnknta, 'Kami beriman leepada

ayat-ayat yang mutasyabihnt, semuanya itu dari sisi

Tuh^an lumi.' Dan tidak dapat margambil pelajaran
(darinya) melainkan lrang-zrang yang berakal.
(Mnelu budoa), 'Ya Tirlwn karni, janganlah Engkau
jadilwn h"ati kami condong lnpono kzsesatan sesudah

Englrnu bri paunluk kzpadn lami, dnn konnialwnlnh
kepada kami rahmat dari sisi Engkau; karena se-

sungguhrrya Errylwulnh Mahn Pembni (larunia). Ya

Tuhan kami, sesungguhnya Engknu mengumpulkan
mnnusia untuk ftnerurimh pembalnsan padn) lwri y ang
tak ada keragttan pa.danya.' Sesungguhnya Allah tidak
meny alahi j anji.' (Ni Irirran: 7-9)

Orang-orang munafik tidak menepati janjinya
terhadap orang Yahudi sebagaimana yang disebut-
kan dalam firmanAllah,

"Apakah kamu tinda munp erh.atililn urang- nrarry y arg
munafik yang bnkan kepadn saudara- saudnra mtrekn
yang kartr di antara Ahli Kitab, 'Sesunguhnya jikn
lmmu diusir, niscaya lami pun akan leluar bersam.a

lamu. Kami selnmn-'lnmnrry a tidnk alan patuh lepada
siapa pun untuk (mmyusahkan) lwmu, dan jilu lnmu
diperangi pasti kami akan membantu kamu.'Allah
meny alcsilwn bahw a sesungguhny a mcrelm bennr -bennr

perdusta. Sesungguhnya jila mneka diusir, nrang-arang

munafik itu tiada aknn leluar bersama mnekn. Dan,
sesungguhnya jika merelu diperangt, niscaya mnelu
tiada akan menolongnya. Saunguhnya jika mnekn
menohngnya, niscaya mereka akan berpaling lari lce

belaknng lemudian merekn tiada aknn men"dapat per-
tol.ongan. Sesungguhnya knmu dalnm hati mnelw hbih
ditakuti daripada Alkh. Yang demikian itu karena
mne la adalnh lwum y ang tiadn mengnti. "' (al-Ilasyr:
1l-13)

Kemudian Allah menyinggung bantuan-Nya
kepada kaum muslimin dalam peperangan Ahzab,

"Hai orang-orang yang beriman, ingathh aknn nikmat
Alkh (y ang kkh diknrunialun) kzp adamu kztikn datnng
kepadamu tentara-tentara. Lalu, Kami kirimkan
kepada mereka angin topan dan tentara yang tidak
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dapat kamu melihatnya. Dan adalah Allah Maha
Melihnt akan apayanglamu lurjalwn. (Yaitu) lutila
mnekn dntanglupadnmu dnri atas dnn dmi bawahmu,

dan futila tidak tetnp lngi pmgliharnn(mu) dnn hntimu
naik menyesak sampai ke tenggoroknn dan knmu
menyangka terhadnp Allah fungan bermncam-m.acam

purbasangla. Di situlnh diuji orang-orangmukmin dan

digunmnglmn (lwt ny a) dngan gunmrgan y ong sangaL

D an (ingatlnh) lutila orang- orang munnf k dnn orang-

orang yang bnpeny akit dalnm hatiny a bnknta, Allah
dan R"asul-Nya tidak menjanjikan kepada kami
melainlan tipu dnJa.'Dan (ingatlalt) letilea segolongan

di antara mereka berkata, 'Hai penduduk Yatsrib
(Madinah), tidak adn tempat bagimu, malw lrcrnbali-

lah lnmu.'Sebagian dari mereka minta i<in lcepada

Nabi (untuk bmbali pulnng) dmgan berlata,'S aung-
guhnya rumah-rumnh lwmi tubula (tidak adn pm-
jaga).' Dan rumah-rumalt itu selali-lal;i tidnk tnbula,
mereka tidak lain hnnyalah hendak Inri. Kalau
(Yatsrib) disnang dari wgaln putjuru, lumudian di-
minta lupada mnelw supaya murtad,, niscaya mnelu
mengnjalannya. Mnekn tiadn aknn rnmundn untuk
rnurtad itu melainlcan dnhm walau y ong sirgl@t. " (al-
Ahzab:9-14)

Mengenai keharusan siap siaga terhadap musuh,
Allahberfirman,

"Hai mang-orang y ang bnim.an, bnsiap singalnh lwmu,
dan mnjulah (lw rnedan pertempuran) bnklompok'
kelompok, atau mnjulah bersamn-samn! Sesungguhnya

di antara kamu ada orang yang sangat berlarnbat-
lambat (lu medan pertempuran). Maka, ilka kamu
ditimpa musibah, ia berluta, 'Sesungguhnya Tilhan
telah menganugerahlmn nikmat lupada saya karena
tidak ilut bnpnang basamn mnela.' Dan nngguhjikn
kamu berol.eh larunia (kemenangan) dari Allah,
tentuhh din mmgataknn seolnh- olalt b elam p nrnh ada

hubungan lmsih sayang antara lwmu dengan dia,
'Walni, kiranya saya adn bnsam.a-samn merelw, tmtu
saya mmdnpat lwnenangan yary besar (pula)."'(an-
Nisaa':7t-73)

Kemudian diungkap sikap oftmg{rang munafik
dalam menghadapi peperangan,

"Tidakknh kamu pnlatilan zrang-orang y ang dilwtn-
knn kepada mueka, 'Tahanlah tanganmu (dari bu-
perang), diriknnlah sembahyang dan tunaiknnlah
zalat!' Setelnh diw ajib knn lnpono merela bupnang
tiba-tiba sebagian dari mereka (golongan munafik)
takut kepad.am.anus'in (musuh), sepnti tnkutnya lupana
Allnh, bahknn lebih sangat dari itu takutnya. Mnela

bnlrnta, 'Ya Tithnn lami, mmgapa Englau wajiblmn
bapnangkepada knmi? Merryapa tidak Engknu tang-

guhknn (karajiban bnpnang) lnpono kami beberapa

uaktu lagi?, Kataknnlah, 'I{esermngan di dunia ini
hnnya sebmtar dan aAihirat itu lebih baik untuk orang-

nrang yang bntalasa dnn kamu tidnk aknn dianiaya
sedikit pun. Di m4nn saja lmmu berada, lttmatian almn

mendnpatkan knmu, kendatipun kamu di dalnm
bmtmg yang tinggi lngi lel(nh.Jilm mnelu mernpnobh
Iubaikan, mnelu mengatalean, 'Ini adnlah dart sisi
AIkh.'Dan, lmlau mnela ditimpa sesuatu bencana,

muelw mengataknn, Ini (danngnya) dari sisi lamu
(Muhammnd).' KatnJanlnh'Semuanya (datnng) dnri
sisi Alhh.'Malu, mengapa orang-orang itu (orang

munafik) lampir-latnpir tidnk mmnhnmi panbimra-
an sedikit pun ?"(an-Nisaa'z 77-78)

Dorongan untuk berinfak dinyatakan Allah
dalamfirman-Nya

"Sesungguhnya lehidupan dunia lwnyalnh pmrninnn
dan senda gurau. Dan jilw lmmu bnirnan sntn ber-

talwa, Allnh alwn rntrnberilun pahnla letpalnmu dnn
Dia tidak akan meminta hnrta-hnrtamu.Jika Dia
mzminta lwrtn lupadnmu l,alu rmdcsak knmu (npay a
memb nilan semuany a), nismy a lmmu akan kikir dnn

Dia almn mmampakkan kefungkianmu. Ingatlah,
Itamu ini mang- orang yng diaj ak untuk mmnflwhknn
(arnmu) padn jakn Allnh. Malw, di antara lwmu
ada mang yng kikir, dnn sinpa yng kikir sentnggularya

dia hanyalah kikir terhadap dirrnya sendiri. Dan
Alkhkh Yang Mahnlaya sedanglan lumulnh Mang-
oratlg )atlg membutuhJun- (Nya).lilu lwmu berpaling
nis cay a Dia akan mmgganti (L,nmu ) dntgan lmurn y ang
lain, dan mereka tidak akan seperti kamu (ini)."
(Muhammad: 36-38)

Allah melarang berteman dengan orang{r:mg
yang memusuhi Islam, sebagaimana firman-Nya,

"Tidakknh lumu pnlatilun orang-orang yng m.en-

jadilnn suatu kaum yang dimurkai Alkh sebagai

teman ? Orarry- mang itu bulant dmi golongan lwmu dan
bulwn (pula) dari gobtgan mnela. Dan mnelu ber-

sumpah untuk menguatkan lqbohongan, sedangkan

mereka mengetahui. Ailah telah menyediakan bagi
mereka azab yang sangat keras, sesungguhnya amat
buruklah apa yang telah mereka leerjakan. Mereka
menj adilan sumpah- sumpah mnekn sebagai pnisai,
lalu mneka lnlangi (manusia) dari jalan Allnh.
Karm.a itu, mnekn mmlnp at a4b yang mnghinnlun,
Harta benda dan anak-anak mereka tiada berguna

sedikitpun (untuk menohng) muekn dari a<ab Allah.
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Merekn itulnh pmghuni nuakn, mffekn lekal di daLam-
nya. (Ingatlnh) hari (latil(n) merelm semua dibangkit
lan Allah, lnlu mnelm bnsumpah l<epadn- Ny a (bahwa

mereka bukan orang musyrik) sebagaimana mereka

bersumpah leepadamu; dnn mcreka menyangkn bahwa
sesungguhnya mereka akan memperoleh suatu (man-

faat). Ketahuilah bahwa sesungguhnya merekalah
orang-orang pendusta. Setan telnh menguasai merekn
l"alu mmj adilmn mnekn lupa mengingat Allnh, maelw
itulnh golongan setan. I{eta}tuilnh bahwa saungguhnya
golongan setan itul.ah golongan yang merugi. Sesung-
guhnya orang-orang Jang mmentang Allah dan Rnsul-
nya, muela termasuk orang-orang |ang sangat hina.
Allah tekh mnutaplwn, Aku dnn rasul-rasul-Ku pasti
merutng.' Sesunguhnya Allnh Mah"akuat lasi fuIahn,
pn lasa. Knmu tidnk almn mndapati suatu lmum y ang
bnimnn lepada Allah dnn h"ari alchirat, saling bnknsih
say ang dengan orang-lrang y ang mmmtang Allnh dan
Rnsul- Ny a, sekalip un zrang- nrang itu bapak- b apak,
anak-anah saudnra-saudara, atnupun leluarga merelw.

Mereka itulah orang-zrang yang Allah telah mena-
namkan leimnnnn dnlam hati mne kn dnn mmgu atkan
merela dmgan pntol.ongan y ang dnnng dnripada- Ny a.

Dan dimasukkan-Nya mereka ke dalam surga yang
mmgalir di bawahnya sungai-sungai, merelm kelul di
dal.amnya. Allnh ridha terhadnp merelw dan merelu
pun merasa puas terhadnp (limpahan rahmat)-Nya.
Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah bahwa
sesunguhnya golongan Allah itulah golongan yang
b er untung. " (al-Muj aad alah: la -22)

Dalam firman-Nya, Allah pun melarang ber-
teman akrab dengan orang-orang Yahudi dan
Nasrani. l-arangan ini disertai akibat jika melang-
garnya.

"Hai orang-lrang lang beriman, janganlah kamu
mengambil orang-lrang Yahudi dan Nasrani menjadi
p emimpin-p emimpin (mu). S eb agian mere kn adalah
pemimpin bagi sebagian yang lain. Barangsiapa di
antara kamu mengambil merekn menjadi pemimpin,
makn sesungguhnya orang itu termasuk golongan
merekn. Sesungguhny a Allnh tidak mhnberi petunjuk
leepada orang-lrang yang <alim. Maka, kamu aknn
melihat zrang-zrang yang ada penyakit dal"am hntlnya
(orang- orang munaf k) bers egera mende kati mer e ka
(Yahudi dan Nasrani), seraya berknta, 'Kami takut
alan men"dnpat bmcann.' Mudah-mudnhnn Allnh altan
mendatanglun lumenangan (kepada Rnsul- Nya), atau
sesuatu keputusan dari sisi-Nya. Maka karena itu,
mereka menjadi menyesal terhad,ap apa yang mereka
rahasiakan dalnm diri nerekn. Orang-orangyang ber-

iman akan mengataknn, 'Inilnh nrang=mang jang ber-
sumpah sungguh+ungguh dnngan nama Allah, bahwa
merelrn benar-benar besnta kamu?' Rusak binasalnh
segah amal merelm, lalu merela menjadi orang-orang
yang merugi."' (al-Maa'idah: 51-53)

Allah juga melarang menjadikan seseorang dari
golongan musuh sebagai teman setia, sebagaimana
tercantum dalam firman-Nya,

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu
mengambil musuh-Ku d"an musuhrmt menjadi teman-
teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka
(bnita-baita Muhamnuid), l<nrenn rasa lwsih sayang.

Padahal, sesungg;uhnya mereka tel"ah ingkar kepada
keberutran yang danng kepadamu. Mereln mengusir
Rnsul dan (mengusir) kamu karena kamu beriman
lupada Allalt, Tuhnnmu.Jila lwnu b en"ar - b mnr lulu ar
untuk berjihnd padnialnn-Ku dnn mmcari kuidhnnn-
Ku, (anganlnh lmmu berbuat demikian). Kamu mem-
beritahulan semra ralt^asia (berita- bnita Mulnmm"ad)
lcepada mereka, karena rasa kasih salang. Aku lebih
mmge tahui ap a y ang lmnqu s embuny iknn dan ap a y ang
lrnmu rry atakan. D an barangsiap a di antnra lyamu y ary
mela,kulannya, makn sesunguhnya dia tekh tersesat

dnri jalnn yang lurus. Jikn merelu mennnglap knmu,
niscaya mneka bntindak sebagai musuh bagimu dan
melzpasknn nngan dan lidnh mnekn ktpadnmu dengan

menyakiti (mu) ; dan merelm ingin supaya kamu (leem-

bali) knfr. Karib knabat dnn annk-anakmu seluJtknli
tiada bermanfaat bagimu pada hari Kiam"at. Dia almn
memisahkan antara.lmmu. Allah Maha Melihnt apa
yng knmu kerlakan. Sesungguhnya telah ada suri
teladan yang baik bagimu pada lbrahim dan orang-
orangyang bersama dengan dia kttika merela bnkate
lepadn laum merelw, 'sesungguhnya lami bnlzpas diri
dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain
Alkh. Kami ingkari (kekafiran)mu dnn telah nyata
antnra lmmi dnn lrnmu pmnusuhnn dan kebmtian buat
scl.ama-lnmarrya sampai lmmu beriman lrcpada Allah
saja.' Kecuali perkataan lbrahim kepada bapaknya,
'Sesungguhnya aku aknn memohonknn ampunan bagi
knmu dan aku tiada dapat mmolak sesuatu pun dari
knmu (siksaan) Alkh.' (Ibrahim berkan), 'Ya Tillnn
kami, hanya kepada Engkaulah kami bertawakal,
hanya lrcpada Engkaulah kami bertobat; dan hanya
kepada Engkaukh kami kembali. "" (al-Mumta-
hanah: 1-4)

Kami cukupkan menyebut sepuluh contoh dari
berbagai surah, untuk menunjukkan fenomena
sesaat yang tampak pada masyarakat muslim
sebagai hasil yang alami dan pasti dari masuknya
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unsur-unsur baru dalam masyarakat yang bersifat
terus-menerus.

Tetapi secara umurn, fondasi masyarakat muslim
di Madinah tetap sehat karena didukung penuh
oleh kader inti yang kokoh dan ikhlas dari ke-
lompok Muhajirin maupun Anshar. Kebersamaan
dan soloditas mereka sangat baik dalam meng-
hadapi seluruh gelagat tidak baik dan instabilitas
yang kadang-kadang muncul. Mereka rnampu
menghadapi setiap ancaman yang berasal dari
unsur-unsur yang belum matang keislamannya,
belum kuat kebersamaan dan koordinasinya.

Secara perlahan, unsur-unsur tersebut akhirnya
menyafu, bersih, dan memiliki koordinasi yang baik
dengan kader inti. Jumlah pembangkang dari
oftmg{rang yang masih lemah imannya dan orang-
orang munafik menciut. Demikian juga jumlah
orang-orang yang masih ragu-ragu dan takut-takut
Juga orang-orang yang belum utuh pemahaman
mereka tentang kejelasan akidah yang menjadi
landasan mereka unhrk membangun hubungan
dengan pihak lain. Sampai menjelang Fat-hu Mekah,
koordinasi masyarakat Islam dengan kader-kader
inti yang ikhlas mendekati kesempurnaan. Secara
umum, ia merupakan contoh yang paling dekat
dengan tujuan yang diemban oleh sistem tarbiah
Rabbaniahyang unik.

Diakui bahwa dalam masyarakat ini masih ter-
dapat pemuliaan yang tidak sama antaranggotanya
sebagai konsekuensi yang muncul dari gerakan
akidah itu sendiri. Orang-orang mukmin sendiri
memiliki tingkat pemuliaan yang berbeda-beda
antara satu dengan yang lainnya berdasarkan besar
kecilnya prestasi mereka, lama tidaknya keber-
samaan mereka, dan kokoh kendornya komihnen
mereka. Orangorang Muhajirin dan Anshar yang
senior memperoleh keistimewaan, sahabat yang
ikut Perang Badar memiliki keistimewaan, sahabat
yang ikut dalam bai'atur Ridwandi Hudaibiyyah
memiliki keistimewaan, dan secara umum, sahabat-
sahabat yang berinfak dan ikut berjuang sebelum
Fat-hu Mekah memiliki keistimewaan. Baik nash-
nash Al-Qur'an, haditshadits, maupun fukta lapang-
an menegaskan adanya perbedaan tingkat pemulia-
an tersebut yang berasal dari gerakan yang ber-
sumber dari akidah dan mendapatkan legitimasi
dari nash.

"Orang-orang yang terdahulu lngi yang pertama-tama
(masuk hkm) di antara orang-orang Muhajirin dan
Arular dan orang-zrang Jang mengikuti merekn dmgan

baik, All"ah ridla lwpadn muekn dan mnela pun ridln
kzpada Ailnh. Alkh mmlediaknn bagi merekn surga-

surga |ang mmgalir sungai-sungai di dnlnmnya; merela
ktknl di dnkmnya selnm.a-lnmanya. Itulnh kemerung-
an yang besar." (at:Iaubah: f00)

"Barangkali Ailah telnh mengetahui (apa yang akan
dilakukan) ahli Badar. Beliau berkata, 'Perbuatlah
semnu'kalian, karena surga telah mmjadi ketetapan

untuk lnlian "' (HR Bukhad)

(Hadits ini merupakan penolakan Rasulullah
terhadap permintaan Umar yang meminta izn
kepada Rasulullah agar menebas leher Hatib bin
Abi Balta'ah di saat ia didera oleh detik-detik pe-
nurunan iman. Pada saat itu ia mengirim ufusan
kepada Quraisy secara sembunyi-sembunyi unfuk
memberitahukan kepada mereka tentang persiap
an Rasulullah untuk menyerang Mekah).

'Sesungguhnya Alkh telah ridhn tohndap mang-mang
mukmin lutika mneka berjanji setia lupadamu di
bawah pohon, malm All.ah mengetahui apa yang adn
dnlnm hnti muelw, hlu menurunkan lccttrungan atns
mereka dan membni balnsan k"podo mneka daryan
lumenangan y ang ddnt (w aktuny a). Snta lmrtn ram-
pasan yang banyak yang dapat mneka ambil. Dan
adnlalt Allnh Mahnpnlusa lngi Mahnbij aksan a. " (al-
Fat-h:18-19)

' Tidak sama di antara lmmu arang y ang mmnflahknn
(artany a) dan berperang sebelum penak:htkan (Melwh).

Mnela lebih tinggi dnajatnya dnripada nrang-oratg
yang mmafluhlan (lurtanya) dnn bnpnang sesudnh

itu. Allah menj anj ilun kepadn masing-nasing mnelm
(baktsan) y ang lzbih baik. Dan Allnh Malw Mengetnhui
apa yang lumu krjalun. " (al-Hadiid: 10)

'Tenanglah engkau hai fftatd! Janganlah
engkau menyakiti sahabatku! Demi Allah, jika
engkau memiliki emas sebanyak gunung Uhud,
kemudian engkau iniakkan itu semua di jalan Allah,
kamu tidak akan dapat menyusul pahala berangkat
pagr dan petangnya sahabatku di jalan Allah."

(Hadits ini dinukil oleh Ibnul Qaynm dalam
hadul Ma'ad Hadits ini merupakan penolakan
Rasulullah atas sikap Khalid ibnul-Walid yang ber-
seteru dengan Abdurrahman bin Auf. Ktralid ada-
lah si pedang Allah, tetapi Abdurrahman bin Auf
adalah generasi awal para sahabat. Rasulullah ber-
kata kepada Khalid, 'Janganlah engkau menyakiti
sahabatku." Ini artinya tingkatan generasi awal
sahabat memiliki kedudukan khusus dan istimewa
dalam masyarakat Islam di Madinah.)
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Tetapi, keistimewaan level ini dengan kadar
keimanannya, tidak menjadi penghalang saling
mendekatnya semua level keimanan dan saling
terjalinnya hubungan mereka dalam masyarakat
Madinah menjelang Fat-hu Mekah. Hal ini menye
babkan tenggelamnya banyak fenomena kerapuh-
an barisan kaum muslimin. Demikian juga feno
mena kelemahan dan keragu-raguan, kebakhilan
terhadap diri dan harta, dan ketidakjelasan akidah,
dan kemunafikan. Kondisi tersebut dapat dikatakan
bahwa masyarakat Madinah secara umum adalah
basis utama agama Islam.

Namun, dengan terjadinya Fathu Mekah tahun
ke-8 H, dan dilanjutkan dengan menyerahnya
HawazindanTsaqif diThaif yang merupakarn dua
kekuatan terbesar diJaztah setelah Quraisy, ke-
jadian di atas berulang kembali. Masyarakat mus-
lim dibanjiri oleh gelombang baru masyarakatyang
baru masuk Islam dengan level keimanan yang
berbeda-beda. Di antara mereka ada yang tidak
senang dan pura-pura masuk.Islam. Di antara
mereka ada yang digiring kepada Islam oleh tam-
pakan luar, dan di antara mereka adayang hatinya
masih lemah. Jiwa mereka belum terpola dengan
hakikat dan ajaran Islam yang sebenarnya.

Sikap pembangkangan panjang Quraisy sebelum-
nya menjadi sandungan besar penyebaran Islam di
Jaztah Arabia. Quraisy dahulunya adalah peme-
gang otoritas tertinggi dalam urusan agama di
I aztrah Arabia-di samping mereka juga memiliki
pengaruh ekonomi, politik, dan sastra. Sikap pem-
bangkangan mereka terhadap agama baru yang
seperti itu dianggap sebagai fuktor pemicu enggan-
nya masyarakat Arab untuk masuk Islam, atau
paling minimal faltor pemicu keraguan dan sikap
wait and sre'menunggu sambil melihat keadaan'
hingga akfiirnya meletus peperangan antara Quraisy
dan Nabi Muhammad yang juga anak Quraisy!
Ketika Quraisy tunduk di Fat-hu Mekah, dan se-
telahnya tunduk juga Hawazin danTsaqif diThaf;
dan tiga kabilah besar Yahudi di Madinah juga
sudah kehilangan taringnya; bani Qainuqa'dan
Bani Nadhir diusir ke Syam, dan suku Quraizah
dibinasakan, serta menyerahnya Khaibar maka
masuklah manusia ke agama Allah dengan berbon-
dong-bondong. Semua itu menjadi faktor masuknya
Islam ke seluruh Jaztrah dalam waktu satu tahun.

Tetapi, perluasan vertikal kawasan Islam ini
mengulang kembali seluruh fenomena yang per-
nah muncul dalam masyarakat pascakemenangan
Perang Badar-meskipun dalam skala.yang lebih

luas. Padahal, sebelumnya masyarakat hampir steril
dari fenomena-fenomena negatif tersebut karena
dampak positif dari tarbiah yang panjang dan
berkesinambungan selama tujuh tahun setelah
Perang Badar. Seandainya masyarakat Madinah
secara umum belum berubah menjadi kader inti
yang ikhlas dengap akidah Islam, dan belum men-
jadi penopang utama masyarakat Madinah, pasti
perluasan wilayah yang cepat ini berubah menjadi
ancaman besar diJazirah Arabia. Tetapi, Allahlah
yang merekayasa dan memelihara ini semua. Dia-
lah yang mempersiapkan kader-kader inti yang
terdiri dari sahabat-sahabat senior baik dari Muha-
jirin maupun Anshar, agar mereka menjadi kader
yang dapat mengemban amanah agama ini setelah
terjadinya perluasan nisbi pasca kemenangan
Badar; Sebagaimana Allah juga telah memper-
siapkan masyarakat Madinah secara umum untuk
menjadi kader yang dapat mengemban amanah
agama setelah terjadi perluasan besar-besaran dan
cepat setelah Fat-hu Mekah. Allah Maha Mengeta-
hui di mana Dia menetnpatkan tugas kerasulan.

Fenomena pertama yang muncul setelah Fat-hu
Mekah itu terjadi pada peristiwa Hunain yang
diceritakan di dalam firman-Nya,

"Sesunguhnya Allah telnh menahng knmu (tai lmum
mukminin) di medan peperangan yang banyak, dan
(ingatkh) peperangan Hunnin, yaitu di waktu kamu
menjadi conglcak larma banyaknya juml.ahmu, malm
jumlnh yang banyOk itu tidak memberi manfaat ke-
padnmu sedikitpun, dnn bumi yang luas itu telah tnasa
s nnpit o hhmu, lsmudian knmu lnri ke b ehlang dmgan
bercttaibnai. Kanudian Allnht mmurunkan lutenang-
an kepada Rasul-Nya dan lupada orang-zrang yang
bniman. Allnh menurunkan baln tentara yang lumu
tiada melihatnya. Alkh menimpalmn bencarn lupada
zrang-nrang |ang kafr dan demikianlah pembalnsan
lupadn zrang- zrang I ang kafir." (at-Taubah : 25-26)

Di antara sebab yang tampak dari kekalahan ini
di putaran awalnya adalah karena 2000 "orangyang
dibebaskan" (muslimin baru) yang masuk Islam
pada hari Fat-hu Mekah, juga keluar bersama de
ngan ribuan tentara Madinah yang dulunya menak-
lukkan Mekah. Keberadaan dua ribu orang ini ber-
sama dengaan sepuluh ribu orang adalah di antara
sebab rusaknya keseimbangan dalam barisan,
ditambah dengan faktor kejutan dari Hawazin.
Rusaknya keseimbangan itu karena pasukan tidak
seluruhnya berasal dari kader inti yang ikhlas yang
telah matang tarbiah dan koordinasinya dalam pem-



Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an V (26s) Juz X: Bagian Akhir alAnfaal Elbrmulaan"at:faubah

binaan panjang sejak Badar hingga Fat-hu Mekah.
Fenomena seperti ini juga tampak di tengah-

tengah Perang Tabuk, sebuah fenomena menyakit-
kan yang muncul sebagai buah yang pasti diterima
dari perluasan wilayah secara cepal dan masuknya
manusia ke dalam Islam secara berbondong-bon-
dong, dengan level keimanan yang bervariasi dan
garis struktural yang rapuh. Fenomena-fenomena
inilah yang diceritakan oleh surah at:Taubah, dan
yang dimaksud oleh ayat-ayatyang panjang, rinci,
dan dengan teknikyang bervariasi, yang telah kami
sebutkan dalam kutipan-kutipan yang mewakili
setiap bagran surah.

I(ami beralih di sini untuk melacak jejak langkah
fakta historis masyarakat muslim dua tatrun setelah
Fat-hu Mekah, di saat Rasulullah meninggal dunia.
Saat itu Jazirah Arabia secara keseluruhan murtad,
tidak ada yang tersisa kecuali masyarakat Madinah
yang merusakan kader intiyang ikhlas. Fenomena
ini sangat mudah diinterorientasikan. Sesungguh-
nya dua tahun yang berlalu sejak Fat-hu Mekah
tidak cukup untuk menjadikan Islam berdomisili
secara permanen di dalam jiwa-jiwa orang yang
masuk Islam secara massal dengan level keimanan
mereka yang rapuh. Ketika Rasulullah wafat,
IaztrahArabia yang rapuh itu goncang, dan kader
inti tetap dalam komitmennya. Kaderi inti dengan
kesolidan, keikhlasan, dan koordinasinya yang rapi
mampu menghadapi arus ihr. Mereka mengembali-
kannya ke salurannya semul4 dan mengembalikan
saudara-saudara mereka kepada Islam sekali lagi.

Sesungguhnya memandang fakta historis de-
ngan metode seperti ini sudah sangat memadai
untuk memperlihatkan kepada kita rekayasa Allah
Yang Mahabijak dalam ujian panjangyang dialami
oleh dakrvah di Mekah ketika muncul pertama kali.
Cara pandang seperti ini juga mampu untuk melihat
hikmah kenapaAllah menjadikan kaum musyrikin
yang tiran berkuasa di atas kaum muslimin, me-
nyiksa mereka, memfitnah, menumpahkan darah,
dan memperlakukan kaum muslimin sesuka mereka?

Allah sudah tahu bahwa inilah metode yang
benar unfuk mentarbiah generasi pertama kaum
muslimin, dan membentuk kader-kader inti yang
akan memperjuangkan akidah ini. Tanpa ujian
panjang, maka penyangga akidah ini tidak kokoh
dan tidak tahan terhadap tekanan. Tanpanya pula
tidak lahir kualitas akidah yang kokoh, ikhlas,
totalitas, pantang menyerah, dan tidak mundur
dalam menapaki jalan Allah karena disakiti, disiksa,
dibunuh, dihukum, diusir, dilapari, sedikitnya jum-

lah, dan tidak adanya pembela dunia. Sesungguh-
nya generasi yang berkualitas seperti ini saja yang
layak menjadi kader orisinil yang tegar menghadapi
segala kemungkinan sejak awal perjalanan.

Kader inti dari generasi awal Muhajirin inilah
yang menjadi tempat bergabungnya generasi awal
Anshar, agar mergka menjadi basis utama di Madi.
nah sebelum Badar. Juga agar menjadi pengawal
yang kuat dan tegas pada periode terjadinya insta-
bilitas Madinah pasca-Badar karena adanya perluae
an wilayah dan masuk Islamnya orangorang baru
yang belum matang keislamannya, dan belum ber-
sinergi dengan basis utama dalam level keimanan
dan strukturalnya.

Dan teralirhir, kader inti yang dimensinya meluas
menjelang Fat-hu Mekah, sehingga meliputi masya-
rakat Madinah secara umum, merekalah yang me
ngawal lslam dan memeliharanya dari goncangan
yang terjadi pasca Fat-hu Mekah. Kemudian meme
liharanya dari kegoncangan besar pasca kematian
Rasulullah, dan murtadnya sebagian Jazirah Arabia
dari Islam.

Hakikat ini di samping memperlihatkan kepada
kita rekayasaAllah Yang Mahabijak dalam ujian
panjang yang dialami dah^'ah di Mekah, dan ke-
sulitan yang dialami oleh masyarakat muslim di
Madinah sampai adanya perjanjian Hudaibiyah, ia
juga menjelaskan kepada kita karalter dari manhaj
pergerakan Islamyang aktual di segalawaktu dan
tempat..

Sebuah pergeiakan, pertama-tama wajib meng-
arahkan perhatiannya secara serius dan total unfuk
membentuk kader-kader inti dari orang{rang
mukmin yang ikhlas yang selalu berteman dengan
ujian hidup dan mereka tegar menghadapinya Per-
gerakan harus memberikan perhatian penuh ke-
pada kader ini derrgan tarbiah imaniah yang men-
dalam agar menambah soliditas, kekuatan, dan ke
sadaran mereka Di samping itu, pergerakan harus
sangat hati-hati melakukan ekspansi sebelum
merasa tenang dengan telah terbenfuknya kader-
kader inti yang ikhlas, kritis, dan tercerahkan.
Melakukan ekspansi sebelum terbenhrknya kader
inti adalah bahaya serius yang dapat melenyapkan
eksistensi setiap harakah (pergerakan). Di samping
tidak mengikuti jalan dakwah yang dibangun
Rasulullah, ia juga tidak memperhatikan karakter
manhaj pergerakan Rabbani dan Nabawiyang dititi
oleh jamaah dakwah generasi pertama.

Allahlah yang akan menjamin pergerakan dak-
wah yang meniti jalan ini. Di saat Dia menginginkan
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sebuah pergerakan berjalan di atas rel yang benar,
Dia akan menurunkan kepada para pelopornya
ujian yang panjang; memperlambat kemenang-
annya, memperkecil jumlahnya, dan menjadikan
manusia lambat menjawab ajakan mereka. Se-

hingga, Allah mengetahui bahwa mereka telah
sabar dan teguh, dan telah siap serta layak unfuk
menjadi kader-kader inti yang ikhlas, kritis dan
amanah. Kemudian Dia pindahkan langkah-1ang-
kah berikutnya ke tangan-Nya, dan adalah Allah
berkuasa terhadap urusan-Nya, tetapi kebanyakan
manusia tiada mengetahuinya.

Tema{bma Pokok Surah
Sekarang kami akan memaparkan secara global

tema-tema pokok yang dikandung oleh surah ini.
Terutama hukum-hukum final yang ditetapkan oleh
surah ini tentang hubungan antara kaum muslimin
dengan umat lainnya yang ada di kawasan se-
kitarnya. Hukum-hukum yang tertera dalam surah
ini, yang dianggap sebagai hukum-hukum yang
terakhir furun, merupakan puncak dari garisgaris
besar pergerakan dan mantraj Islam.

Kami di sini ingin mengulang apa yang kami
katakan pada juz 9 (dalam pendahuluan surah al-
Anfaal) tentang karakter dari manhaj ini. Dengan
demikian, melalui manhaj tersebut kita mengetahui
hukum-hukum final itu; meskipun penulisan ulang-
nya di sini dianggap sedikitpengulangan dalam a<h-
Zhikl Kami lakukan ini karena pengulangan alinea-
alinea tersebut akan memberikan kesegaran
terhadap kajian ini.

"Imam Ibnul Qayyim telah membuatringkasan
tentang kajian jihad dalam Islam dalam kitab hdul
Ma' ad di pasalyang ia namakan Pasal Urutan Sunnah
Rasul Menghadapi Orang-Aang Kafir dnn Munafik
sejak Beliau Diutus hingga Meninggal Dunia.
- Wahyu pertamayang dihrunkanolehTuhannya

berisi perintah agar beliau membaca dengan
menyebut nama Tuhannya Ying telah men-
ciptakan. Itulah yang menandai awal kenabian
beliau. Allah memerintahkannya agar membaca-
nya untuk dirinya dan beliau belum difrintah-
kan unhrk menyampaikannya.

- Kemudian Allah menurunkan kepadanya, 'Ya
'Ayyuhnl muddatstsir, qum fa andlir, 'Hai orang
y ang berselimut, bangunlnh, kk berikh pningatan! "'
Allah mengumumkan kenabiannya dengan
perintah-Nya, 'Iqra", dan mengumumkan ke-

rasulannya dengan,' Ya Ayyuhnl Muddntstsiir.'
- Kemudianbeliau diperintahkanuntukmemberi-

kan peringatan kepada kaum kerababrya yang
terdekat.

- Kemudian beliau memberikan peringatan ke-
padakaumnya.

- Kemudian mgmberikan peringatan kepada
orang{rang yang bertetangga dengan jaznah
fuabia.

- Kemudian beliau memberikan peringatan ke-
pada orang Arab secara keseluruhan.

- Kemudian beliau memberikan peringatan ke-
pada seluruh alam.

Setelah kenabiannya, beliau berdakwah selama
belasan tahun tanpa ada perintah perang atau
membayar j@ah. Beliau diperintahkan untuk
menahan diri, sabar, dan berlapang dada.
- Setelah itu beliau diizinkan untuk hijrah dan

berperang.
- Kemudian beliau diperintahkan untuk meme-

rangi orangyang memeranginya, dan menahan
diri untuk tidak memerangi orang yang tidak
memeranginya.

- Kemudian beliau diperintahkan untuk meme-
rangi orang-orang musyrik, sehingga agama
hanya kepunyaan Allah.

Setelah frintah jihad turun, orangorang kafir
terbagi tiga.
1. Orang-orang yang ingin hidup damai dan me-

lakukan gencatan senjata.
2. Orangorang yang menyatakan perang.
3. Orangorang yang tunduk di bawah kepemim-

pinan kaum muslimin (ahlidz dzimmah).

Allatr memerintahkan Nabi saw. untuk menyem-
purnakan janji dengan orang yang membuat gen-
catan senjata, sepanjang mereka tetap komitnen
dengan butir-butir kesepakatan. Apabila diktrawatir-
kan dari mereka pengk*rianatan, Rasulullah bisa
memutuskan kesepakatan tersebut dan mereka
tidak boleh diperangi sampai berita pembatalan
sudah tersosialisasi di tengatrtengah mereka Allah
memerintahkan Nabi saw. agar membatalkan
perjanjian orang yang terlebih dahulu membatalkan
janjinya.

Ketika surah at:Taubah turun, ia berisi tentang
penjelasan hukum tiga kelompok di atas. [alu, Allah
perintahkan agar memerangi musuh-Nya dari Ahli
Kitab sehingga mereka membayar jiryah atat
masuk Islam. Allah juga memerintahkan dalam
surah ini agar melakukan jihad terhadap orang-
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orang kafir dan orang{rang muna.fik serta berlaku
tegas terhadap mereka. Beliau pun memerangi
orang-orang kafir dengan pedang dan tombak.
Namun, beliau memerangi orang-orang munafik
dengan hujjah dan lisan. Dalam surah ini Allah
memerintahkan Nabi saw. agar melepas semua janji

dengan orang-orang kafir dan membatalkannya.
Setelah itu, orang{rang yang melakukan perjarf ian
(Ahlul Aqdi) menjadi tiga bagian:
1. Kelompokyang diperintahkan untuk diperangi.

Mereka adalah orangorang yang membatalkan
perjanjian dan tidak memahrhi butir-butir kese
pakatan. Kelompok ini diperangi oleh Nabi saw..

2. Kelompok yang memiliki perjanjian sementara,
mereka tidak membatalkannya, dan tidak mem-
bantu orang lain yang memusuhi Nabi saw..

Allah memerintahkan Nabi saw. agar menyem-
purirakan perjanjian tersebut sampai habis masa

berlakunya.
3. Kelompok ketiga adalah kelompok yang tidak

memiliki perjanjian dan tidak memerangi Nabi
saw.. Atau, mereka memiliki perjanjian yang
tidak terikat. Kelompok ini diberikan tangguh
selama empatbulan. Apabila masa empatbulan
tersebut berlalu, Nabi saw. diperintatrkan untuk
memerangi mereka.

Maka, Nabi saw. pun memerangi orangorang
yang membatalkan perjanjiannya. Beliau memberi
tempo kepada orang yang tidak membuat perian-
jian, atau memiliki perjanjian yang tidak terikat
selama empat bulan. Beliau juga menyempurnakan
janjinya kepada mereka yang juga memenuhi
janjinya sampai batas walrtunya. Mereka semuanya
akhirnya masuk Islam dan tidak tetap dalam ke-
kafiran mereka sampai habis masa perjanjian. Se
dangkan, ahli dzimmah dikenakan kepada mereka
kewajiban membayar j Wah.

IGtegorisasi orang-orang kafr setelah turunnya
surah Bara'ah (at:Taubah) ini ditetapkan menjadi
nga- Pertamqkelompokyang merginginkan perang.

Kedua, kelompok yang melakukan perjanjian.
Ketiga, kelompokyang tunduk di bawah naungan
pemerintah Islam (ahli dzimmah). Kemudian ke
lompok yang menginginkan hidup damai dan yang

memiliki perjanjian sementara akhirnya masuk
Islam. Akhirnya, orang{rang dikelompokJ<an dalam
dua kategori saja: kelompok yang menginginkan
perang dan kelompok yang tunduk dengan pe-

merintah Islam.
Orangorang yang menginginkan perang merasa

gentar kepada Nabi saw. untuk melakukan kontak
senjata. Akhirnya, peta penduduk dunia dalam ber-
sikap terhadap Nabi saw. terbagi dalam tiga kate
gori: orang muslim yang beriman kepadanyq orang
yang tunduk kepadanya dan ingin hidup aman; dan
orang yang takut tapi mau perang. Sedangkan,
beliau diperintatrkan untuk menerima orangorang
munafik dengan apa yang mereka tampakkan dan
menyerahkan apayang mereka sembunyikan ke
pada Allah. Beliau berjihad kepada mereka dengan
ilmu dan huiiah. Beliau diperintahkan untuk ber-
paling dari mereka, tegas, dan menyampaikan dak-
wah kepada mereka dengan perkataan yang tepat
yang dapat menembus relung hati mereka Beliau
dilarang untuk menshalatkan mayat mereka Beliau
juga dilarang untuk berdiri di atas kuburan mereka
Dan, beliau sampaikan kepada mereka bahwa se
andainya beliau memohonkan maaf untuk merek4
tetapi Allah tidak akan memaafl<an mereka. Inilah
perjalanan hidup Rasulullah bersama dengan
musuh-musuhnya, baik dari kalangan kafir maupun
munafik. Selesai."

Dari ringkasan yang baik tentang tahapan-
tahapan jihad dalam Islam di atas, terungkap jelas

ciriciri orisinil dan mendalam tentang manhaj
haraki'sistem pergerakan' dalam agama ini. Ia
sangat layak dikaji secara mendalam. Tetapi dalam
a<h-Zhilnlfun, kami hanya bisa memberikan ilusbasi
global tentang hal tersebut"

Ciri p ntama, w aqi Wah j idniy) ah'sesuai dengan
realitas, tetapi inenampilkan keseriusan'. Islam
adalah gerakan yang berhadapan dengan realitas
manusia Ia rnenghadapi manusia dengan berbagai
sarana yang sesuai dengan eksistensinya yang riil.
Gerakan Islam bertugas menghadapi jahiliah di
selitor akidah yang berdiri di atasnya sistem yang
riil dan aplikatif,. serta ditopang oleh kekuasaan
yang memiliki kekuatan finansial. Dari situlah
gerakan Islam menghadapi semua realitas itu de
ngan menggunakan cara yang sebanding. Dalam
upaya pelurusan akidah dan persepsi, ia hadapi
dengan dakwah dan penjelasan.

Untuk menghapuskan sistem dan kekuasaan
yang berdiri di atas asas jahiliah yang menghalangi
mayoritas rakyat dari pemahaman akidah yang
lurus, menundukkan manusia dengan paksa dan
dengan cara penyesatan, dan menyuruh orang
untuk menyembah selain Allah, Islam menghadapi-
nya dengan kekuatan danjihad. I(arenanya gerakan
Islam tidak cukup hanya menggunakan sarana
bay an' penjelasan' saat harus berhadapan dengan-
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penguasa yang materialis, sebagaimana ia tidak
menggunakan pemaksaan materi untuk menun-
dukkan nurani anggota masyarakat. Kedua sarana
tersebut sebenarnya sama pentingnya dalam sis.
tem Islam. Tujuannya bergerak menuju penye-
lamatan manusia, dengan mengeluarkan mereka
dari penyembahan sesama hamba kepada penyem-
bahan hanya kepada Allah; sebagaimana nanti akan
dibahas.

Ciri ludua, waqi'iyyah harakiyyah'sesuai dengan
realitas, tetapi selalu dinamis'. Islam adalah gerakan
yang memiliki tahapan-tahapan. Setiap tahapan
memiliki sarana yang sesuai dengan tuntutan dan
kebutuhannya yang riil. Setiap tahapan harus
mengantarkan kepada tahapan selanjutnya. Islam
tidak menghadapi realitas dengan teori murni, dan
juga tidak menghadapi setiap tahapan dengan
sarana ydng statis. Orang-orang yang mengumpul-
kan ayat-ayat Al-Qur'an untuk dijadikan sandaran
buat sistem Islam tentang jihad tanpa memper-
hatikan ciri ini, tanpa memahami dengan baik
karakteristik tiap tahapan yang dilalui oleh sistem
ini, dan tanpa memahami hubungan nash-nash
yang berbeda dari tiap tahapan serta memahami
nash tidak sesuai dengan semangat prinsip dan
menganggap setiap nash adalah representasi dari
kaidah final dalam agama akan mengatakan dalam
kesimpulannya bahwa sesungguhnya Islam tidak
berjihad kecuali untuk mempertahankan diri. Jika
demikian, mereka berada dalam kekalahan 'ruhiy-
yahdan 'aqliyyah'di bawah tekanan realitas yang
menyedihkan di tengah{engah kaum muslimin
yang tidak tersisa Islamnya kecuali nama.

Dengan begifu, mereka menyangka telah ber-
buat yang terbaik untuk Islam dengan melepas-
kannya dari manhajnya. Padahal, manhaj Islam ber-
tujuan unfuk menghapuskan segala macam bentuk
thaghut yang ada di muka bumi, dan mengajak
manusia agar beribadah hanya kepadaAllah. Man-
haj Islam mengeluarkan mereka dari penyembatran
sesama hamba kepada penyembalran Tuhannya
hamba. Islam tidak memaksa manusia untuk me
nganut akidahnya. Tetapi, memberikan kebebasan
kepada manusia untuk memilih akidah setelah
sistem-sistem politik yang berkuasa dihapuskan
atau ditundukkan dengan membayar jizyah dan
mengumumkan ketundukkannya, serta mem-
biarkan masyarakat untuk memilih akidah ini.
Mereka bebas apakah akan menganut akidah ini
atau tidak.

Ciri ketiga, gerakan Islnm adalah tetap, tetapi

sararutnya bisa bnubah-ubah dengan catatan tidak
mengeluarkan agama ini dari kaidah-kaidahnya
yang telah ditetapkan, dan tidak pula membelok-
kannya dari tujuannya yang telah digariskan. Sejak
hari pertama Rasulullah menyampaikan kepada
mereka satu kaidah, dan meminta mereka untuk
berhenti pada satu tujuan yaitu pengil'*rlasan ibadah
hanya kepada Allah, dan keluar dari penyembahan
sesama hamba. Tidak ada tawar-menawar dalam
kaidah ini dan tidak ada kata lembut. Kemudian
beliau bergerak untuk merealisasikan tujuan yang
satu ini, dalam langkah-langkah yang telah diambil,
dengan tahapan-tahapan yang jelas. Setiap tatrapan
memiliki sarana-sarananya yang selalu zp to dnte,

sebagaimana yang telah kami sebutkan dalam
alinea sebelumnya.

Ciri luempal adanya kriteria-kriteria syariat
dalam hubungan antara masyarakat muslim dan
seluruh komunitas lainnya sebagaimana kita
temukan pada ringkasan yang kami nukil d ari hdul
Ma'ad Kriteria ini dibangun dengan dasar bahwa
Islam adalah milikAllah. Kaidah ini adalah univer-
sal, dan setiap manusia seharusnya kembali kepada
kaidah ini, atau menerimanya secara ufuh. Dakwah
ini tidak boleh terhenti karena adanya sandungan
sistem politik htau kekuatan materi. Hendaknya
setiap orang bebas memegang prinsip ini, apakah
dia mau menerima atau menolak, terserah kepada
keinginannya, tetapi ia tidak membuat perlawanan
atau memeranginya. Apabila ada orangyang mela-
kukan hal tersebut, maka Islam boleh memerangi-
nya, membunuhnya, atau paling tidak membuat
mereka menyatakan ketundukkannya.

Dari penjelasan di atas, kita dapat memahami
kenapa hukum-hukum final yang terdapat dalam
surah ini dari pemutusan perhubungan dari Allah
dan Rasul-Nya tentang janji-janji yang dibuat dengan
orang{rang musyrik; memberikan tempo dalam
batas tertentu kepada kaum musyrikin yang me
miliki janji dalam waktu tertentu; dan juga mem-
berikan tempo selama empat bulan kepada kaum
musyrikin yang memiliki perjanjian dalam waktu
yang tidak tertentu. Sedangkan, orangorang yang
sejak awal tidak memiliki perjanjian dengan kaum
muslimin, mereka diperlakukan sama dengan
kelompok yang disebutkan terakhir. Untuk orang-
orang yang membatalkan perjanjian, maka perjan-
jiannya dicabul dengan memberikan tempo kepada
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mereka selama empat bulan unhrk berjalan di muka
bumi dalam keadaan aman. Apabila tempo empat
bulan telah berlalu, maka mereka akan ditangkap
dan dibunuh di manapun mereka ditemukan.
Mereka dikepung dan dilarang unhrk berpindah-
pindah, dan mereka aman.

Kita memahami hukum-hukum yang terdapat di
surah ini tentang perangyang dilancarkan kepada
Atrli Kitab yang menyimpang dari agama Allah yang
benar, sampai mereka membayar jwan dengan
patuh dan tunduk. Kita juga memahami hukum-
hukum tentang jihad yang dilancarkan kepada
orang-orang munafik dan kafir dengan berlaku
keras kepada mereka, larangan menshalatkan
orang yang meninggal dunia di antara mereka, dan
larangan berdiri di kubur mereka untuk mendoa-
kan mereka. Hukum-hukum tersebut semuanya
menggdntikan hukum-hukum peralihan sebelum-
nya yang furun sebelum at:Taubah. Perubatran
tersebut sekarang dapat kita pahami, dalam ke-
rangka penjelasan seperti ihr.

Di sini bukan tempatnya untuk merinci pendapat
tentang hukum-hukum final tersebut, atau untuk
mengkaji hukum-hukum peralihan yang turun
sebelumnya, dan tidak juga untuk mengkaji tema-
tema lain dari surah ini. Kita akan kaji hal-hal
tersebut secara detail di saatmembahas nash-nash
Al-Qur'an dengan urutan ayat di dalam surah ini.

Tapi, secara singkat kami mengatakan bahwa
sesungguhnya hukum-hukum peralihan tersebut
tidak dimansukh, dalam arti tidak boleh diamalkan
sama sekali dalam kondisi tertentu yang terjadi
pada umat Islam setelah furunnya hukum-hukum
final dalam surah at:Taubah. Kami mengatakan hal
tersebut karena gerakan dan kondisi riil yang
dihadapinya dalam berbagai situasi, di berbagai
tempat dan waktu, dialah yang menentukan (de
ngan jalan ijtihad mutlak) hukum mana yang paling
sesuai unfuk diambil pada situasi, masa, dan tempat
tertentu! Tentunya tidak melupakan hukum-hukum
final yang wajib untuk dituiu. IGparl saja umat Islam
berada dalam kondisi yang memungkinkan mereka
untuk merealisasikan hukum-hukum ini, sebagai.
mana kondisi di saat hrunnya surah at:Taubah dan
selanjutnya pada masa-masa perluasan kawasan
Islam (Fzfzhat Islamiyyah) yang berdiri di atas
fondasi hukum-hukum final, maka saat itu kaum
muslimin harus menggunakan hukum-hukum
final, apakah dalam berinteraksi dengan kaum
musyrikin ataupun dengan Ahli Kitab.

Orang-orang yang terserang penyakit infu iority

complex 'rasa rendah diri'di zarnan ini berada di
hadapan kondisi kaum muslimin yang sedang sakit
yang tidak tertinggal dari Islam mereka kecuali
identitas. Juga berada di tengah serangan para

orientalis yang membuat makar terhadap orisina-
litas jihad dalam Islam. Mereka berusaha untuk
menemukan nastynash peralihan sebagai upaya
untuk lari dari hakikat yang sebenarnya yang
menjadi landasan Islam bertolak ke seluruh muka
bumi untuk membebaskan seluruh manusia dari
penyembahan kepada sesama hamba, dan me-
ngembalikan mereka semua kepada penyembahan

AllahYang Esa.

IGrena falitor-frktor di atas, kita melihat mereka
(orang yang terserang penyakit infu iority nmphx)
itu mengatakan bahwa sesungguhnya Allah ber-
firman,

'Dan jilu mnela condong lrzpadn pndamainn, mnlw
condnnglnlr lupadanya dan bntalwalalt kzpada Allnh. "
(al-Anfaaft 61)

'Allnh tiadn melarary knmu untuk bnbuat baik dnn
bnlnku adil terlwtap orarg- Mang y ang tiada matw'
angimu lwrenn agamn dan tidak (puk) mmgurir lumu
dnri negnima. " (d-Mumtahanah: 8)

"Katalwnhh, 'Hai Ahli Kitab, marilah (bnpcgang)

kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak adn
pnselisihnn antara lumi dnn lamu, bahwa tidnk kita
sembah kecuali Allnh dnn tidak kin pnsekutulwn Dia
dengan sesuatu pun dan tidak (puk) sebagian kin
mmjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan selnin
Allnh.lilffi mnela bnpaling malu lanlanlnh lepadn
mnelw,'Salrsilwnlnh bahwa lumi adnl^ah orang-orang

y ang busnah diri (l(epadn Alhlh). " (AJilmran: 64)

Kesimpulannya (menurut mereka) adalah batrwa
Islam tidak akan berperang kecuali kepada oftng-
orang yillg memerangi negeri Islam dalam tapal
batas negeri Islam tersebut. Atau, Islam boleh
memerangi orangorang dari luar yang mengancam
eksistensinya. Islam telah melakukan perjanjian
Hudaibiyah dengan orang{rang musyrikin. Islam
juga membuat kesepakatan dengan Yahudi Madi-
nah dan penduduk musyrikin Madinah. Artinya,
dalam persepsi mereka yang inferior, Islam tidak
mempunyai hubungan dengan seluruh manusiadi
seluruh penjuru bumi. Tidak ada masalah sama
sekali bagi manusia untuk menyembah apayang
mereka sembah selain Allah. Tidak ada masalah
bagi sebagian mereka untuk menjadikan sebagian
yang lain tuhan-tuhan selain Allah di seluruh muka
bumi, selama dia aman hidup dalam batas-batas
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teritorial tertentu! Pendapat ini merupakan tindak-
an S u'u/nnterhadap Islam dan Su' u<han terhadap
Allah. Kekalahan yang mendera mereka diperparah
lagi dengan realitas umat yang sakit, dan adanya
kekuatan global yang melancarkan serangan yang
membuat mereka tidak berdaya sama sekaii.

Permasalahan ini agak sedikit ringan andaikan
saat mereka kalah secara mental di hadapan ke-
kuatan-kekuatan tersebut, mereka tidak mengalih-
kan kekalahan itu kepada Islam. Atau, tidakmem-
bawa-bawa Islam kepada kelemahan yang mereka
alami akibat jauhnya mereka dengan Islam. Tetapi,
mereka tetap bersikukuh untuk menyeret agama
Allah yang kuat dan kokoh kepada kelemahan dan
kekalahan mereka.

Sesungguhnya nash-nash tempat mereka ber-
lindung adalah nash-nash peralihan yang saat itu
berhadapan dengan realitas tatentu. Rmlitas tntmtu
tersebut mungkin saja akan terjadi secara berulang
dalam kehidupan kaum muslimin. Dalamkondisi
seperti ifu ditetapkan unfuk menerapkan nash-nash
peralihan, karena memang kondisinya menetapkan
bahwa nash-nash seperti itulah yang layak untuk
dijadikan hukum. Tetapi, ini tidak berarti bahwa
hukum tersebut adalah tujuan yang hendak dicapai,
bahwa hukum tersebut merupakan langkah ter-
akhir dari agama ini. Arti sebenarnya adalah bahwa
umat Islam harus terus maju unfuk memperbaiki
kondisi dan menghilangkan rintangan-rintangan
yang menghadang di jalan. Sehingga, akf,rirnya ia
mampu untuk menerapkan hukum-hukum final
yang terdapat dalam surah terakhir, dan yang
menghadapi kondisi yang tidak dihadapi oleh nash-
nash peralihan.

Sesungguhnya nash-nash final berbicara tentang
urusan kaum musyrikin sebagaimana firman-Nya,

" (Inilah p erny ataan) p emutusan p erhubungan dari-
pada Allah dan Rasul- Ny a (y ang diladaplun) lupana
zrang-zrang musyrikin yang knmu (laum muslimif
telah mengadakan perlanjian (dengan mnela). Mala,,
berjalanlah kamu (kaum musyrikii) di muka bumi
sehma empat bul"an dan lutahuilnh bahwasesungguh-
nya knmu tidak alwn dapat melemahkan Allnh, dan
sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafr.
Dan (inilnh) suatu pemaklumnn dnri Allalt dnn Rnsul-
Nya lupadn um.a,t manusia pada hnri haji aAibar bahwa
sesungguhnya Alkh dnn Rnsul-Nya bnlepas diri dari
orang-zrang musyrikin. Kemudian jilw knmu (ltaum
musyrikin) bertobat, makn bertobat itu lebih baik
bagimu; dan jika kamu berpaling, maka ketahuilah

bahwa sesungguhnya knmu tidak dapat melemnhlan
Allah. Bnitakanlnh kepada orang-orang lafir (bahwa
mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Kecuali
zrang-orang rnusyrikin yang lmmu telah mengadalmn
perjanjian (dengan mereka) dan rnereka tidak me-
ngurangi sesuatu pun (dari isi perj anj inn)mu dnn tidnk
(puln) mereka merpbantu sesezrang lang memusuhi
kamu, malu terladnp mnelu itu penuhilnh jorlrnyo
sampai batas waktunya. Sesungguhny a Alkh menyului
orarry-orang yang bntafuta. Apabiln sudah hnbis bulan-
bulan hnram itu, malu bunuhhh orang-mang musyri-
kin itu di mnna saja lwmu jumpai muekn, dnn tang-
kaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah di
tempat pengintaian.Jika mneka bertobat dan men-
dirikan shalat dan mmunniknn zalffit, mal(n bnilnh
lubebasan lepadn mnelm untuk berjalan. Sesurrygulatya

Allnh Maha Pengampun lagi Mahn Penyayang. Dan
jikn seorarry di antara nrang-orarg musyrikin itu me-
minta perlindungan kepadnmu, mnlu lindungilnh ia
supaya sempat mendengar firman Allah. kemudian
antarlanlah ia ke tempat yarg aman bogrrya. Demi-
kian itu disebablmn merila kaum yang tidak mmgeta-
hui. " (atltatbatr: 1 -6)

MengenaiAtrli Kitab, Allah pun berfirman,
"Pnangilah nrang-nrang lang tidnk beriman lupodo
Allah dan tidnk (pula) kepadn hnri lumudian, mnelu
tidnk menglnramkan apa yang tehh dihnramlwn ohh
Allah dan Rasul-Nya, dan tidak beragama dengan
agama yang bennr (agama Allah), (yaitu orang-orang)
yang diberilrnn Alkinb lupada mnelm, sampai merelw
membayar jizyah drngan patuh sednng merela dalam
ke adann tunduk. " (atlatbafr: 29)

Apabila kaum muslimin hari ini tidak sanggup
karena kondisi mereka untuk merealisasikan
hukum-hukum ini, maka mereka untuk sementara
tidak dibebankan unhrk merealisasikannya. Allah
tidak membebani seseorang melainkan sesuai de
ngan kesanggupannya. Bagi mereka ada alternatif
menerapkan hukum-hukum peralihan, sambil me
rangkak menuju penerapan hukum-hukum final di
saat mereka sudah mampu unfuk menerapkannya
Tetapi, mereka tidak boleh mengorbankan nash-
nash final agar sejalan dengan nash-nash peralihan.
Mereka juga tidak boleh membawa-bawa kele-
mahan mereka hari ini untuk dilekatkan kepada
agama Allah yang kuat dan kokoh.

Mereka harus takut kepada Allah untuk menco
reng agama ini dan mengalamatkan kepadanya
nuansa ketidakseriusan, dengan dalil bahwa Islam
adalah agama damai dan sejahtera. Memang benar,
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Islam adalah agama damai dan sejahtera, tetapi
kedamaian dan kesejahteraan yang dihasungnya
berdiri di atas landasan penyelamatan seluruh ma-

nusia dari penyembahan selain Allah, dan me-
masukkan seluruh manusia ke dalam Islam yang
kaffah. Ini adalah manhaj Allah yang bertujuan
untuk mengangkat derajat manusia menuju ke-
pada-Nya, dan menikmati kebaikan-Nya. Ia bukan
manhaj seorang hamba, dan bukan mazhab se-

orang pemikir dari anak manusia. Mengapa para
penyeru malu untuk mendeklarasikan bahwa
tujuan aktrir mereka adalah menghancurkan segala

kekuatan yang menghadang jalannya dalam rangka
memperjuangkan kemerdekaan manusia untuk
menentukan pilihannya.

Ivlanhaj tratri
Di saat mazhab yang dianut oleh manusia adalah

mazhab yang dibuat oleh manusia; dan di saat

sistem dan perundang-undangan yang mengatur
kehidupan mereka juga adalah buatan seorang
hamba; maka setiap mazhab dan peraturan bisa
hidup dalam batas-batas tertentu secara annan,

sepanjang iatidak melewati batasbatas orang lain.
Karena itu, yang harus dilakukan oleh mazhab dan

sistem-sistem seperti itu adalah saling menyesuai-
kan diri dan tidak berupaya untuk melenyapkan
yang lain.

Tbtapi, manakala hukum itu adalah hukum Ilahi
dan syariat

Rabbaniyyahyang memposisikan hamba harus
tunduk kepadaAllah saja dan di sampingnya ada

manhaj-manhaj, mazhab-mazhab, dan undang-
undang yang dibuat oleh manusia yang memposisi-
kan seorang hamba hrnduk kepada hamba maka
masalahnya sudah berbeda dari akarnya. Yang
harus dilakukan oleh manhaj Ilahi adalah melewati
sekat-sekat kemanusiaan, memerdekakan manusia
dari penyembahan kepada sesarna, dan membiar-
kan mereka memilih akidah yang sesuai dengan
nurani mereka dalam nuansa ketundukan hanya
kepadaAllah.

Orangorang yang terserang penyakit inferilrity
complzx y angberusaha untuk mengorbankan nash-

nash seperti itu unhrk keluar dari'ketimpangan'
yang mereka duga bersumber dari landasan ber-
tolaknya Islam di belakang prinsipprinsip awalnya
unfuk memerdekakan manusia di seluruh muka
bumi dari penyembahan selain Allah melupakan

hakikat yang besar ini. Yaitu, adanya pertarungan
antara manhaj Rabbani yang mengajarkan bahwa
penghambaan hanya kepadaAllah dengan manhaj-

manhaj manusia yang mengajarkan penghambaan
kepada sesama hamba.

Sesungguhnya jihad mutlak dalam agama ini
memiliki legalitasr{yayang bersumber dari manhaj
Ilahi itu sendiri. Hendaklah orang{rang yang ter-
serang penyakit lemah mental dan mengalamat-
kannya kepada agama, merujuk aspek legalitas
tersebut. Semoga Allah mengaruniai kekuatan
yang bersumber dari kekuatan-Nya, dan memberi-
kan kepada mereka dinding pembatas yang tegas
arrtarahak dan batil yang dijanjikan untuk orang-
orang yang bertakwa.

Teraldrir di awal surah ini tidak tertulis basmnhh
sebagaimana layaknya surah-surah lain dalam
mushaf Utsman yang merupakan mushaf pokok.
Tirmidzi dengan sanadnya telah meriwayatkan dari
Ibnu Abbas bahwa ia berkata, "Aku berkata kepada
Utsman bin 'Affan, 'Apa yang menyebabkanmu
menulis al-Anfaal (yang termasuk matsaanr) dan
Bara'ah/at:faubah(yangtermasukmi'in\dengan
menggandengkan keduanya tanpa menulis di
antar a keduanya baris Bismill"ahinahmaninahim?
Padahal, kamu menulisnya dalam as-sab'ut thiwal"
hrjuh surah yang panjang'.'Apa yang menyebabkan
kamu melakukan itu?'

Utsman berkata, Jika hrrun kepada Rasulullah
ayat-ayat dalam jumlah tertentu, beliau biasanya
memanggil sebagian sahabat yang bertugas se-

bagai penulis, dan beliau berkata 'l,etalt<anlah ayat
ini di dalam surah yang disebutkan di dalamnya ini
dan itu.' Al-Anfaal adalah di antara surah yang paling
pertama turun di Madinah, sedangkan surah
Bara'ah adalah di antara surahyangpaling teral*rir
hrun. Kisah Bara'ah memiliki kemiripan dengan
.ur"h 21-furfaal, dan aku l*rawatir bahwa Bara'ah
adalah bagian dari al-Anfaal. Di saat Rasulullah
meninggal dunia, beliau tidak menjelaskan bahwa
Bara'ah adalah bagran dari al-Anfaal. IGrenanya,
aku gandengkan di antara dua surah tersebut, dan
aku tidak menulis di antara keduanya baris ^Brs-
millahinahmaninahim Aku meletakkan keduanya
dalam kelompok as-sab'ut thiwal'

Riwayat ini adalah riwayat yang paling dekat
kepada pengantar tafsiryring dapat diterima tentang
sebab penempatan dua surah ini seperti itu, tanpa
memisahkan keduanya dengan'Bismilhhinah-
mnninahim Riwayat ini juga memberikan informasi
kepada kita bahwa penempatan posisi ayat-ayat di
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dalam suatu surah, dan penentuan urutannya pada

tempat-tempatnya, semuanya telah sempurna di-
lakukan berdasarkan perintah Rasulullah selama
hidupnya. Banyak surah ketika ihr masih terbuka
(belum sempurna) dalam sahr waktu. Apabila hrun
safu atau beberapa ayat pada peristiwa tertentu
untuk merespons realitas yang tengah berlangsung
atau menyempurnakan/mengganti suafu hukum,
sesuai dengan manhaj harakiyans riil dalam agama
ini, maka Rasulullah memerintahkan agar ayat
tersebut diletakkan di tempatnya dari surah ter-
tentu. Dengan demikian, ayalayatyang terkandung
di dalam setiap surah pasti menyimpan hikmah
tertentu. Adanya urutan penempatan ayat dalam
sahr surah juga mengandung hikrnah tertentu.

Kami mencatat bahwa setiap surah memiliki
kepribadian yang unik, dan memiliki ciriciri ter-
tentu yang menyebutkan profil kepribadian surah
tersebul Setiap surah juga mengandung suasana

dan nuansa tertenfu. Kemudian menggunakan
bahasa dengan gaya tersendiri dalam safu surah
yang mempertegas profil surah tersebut dan me
nonjolkan kepribadiarurya Mudah-mudahan alinea
sebelumnya dan hadits Ibnu Abbas yang disebut-
kan di atas dapat menafsirkan fenomena yang jelas

iniyang selalu kami tekankan berulangkali dalam
pendahuluan setiap surah di dalam a<h-Zhikl'ni.

Dan sekarang, kami cukupkan pembahasan ini
sampai di sini. Kami berpindah kepada kajian nash-

nash Al-Qur'an berdasarkan urutannya. Hanya
kepada Allahlah kami mengharapkan taufik, dan
dari-Nyalahkemudahan.'
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'(Initah pernyataan) pemutusan perhubungan
daripada Allah da"n Rasul-Nya (ytttg dihadap-
kan) kepada orang-orang musyrikin yang
kamu (kao- mudimin) telah mengadakan per
janjian (dengart'mereka) (1) Ivlaka, berjafanlah
kamu (kaum musyrikin) di muka bumi selama
empat bulan dan ketatruilah bahwa sesunguh-
nya kamu ddakakan dapatmelemahkan Allah
dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-
orang lrafir. (2) Dan (i"ilah) suatr permakluman
dari Allah dan Rasul-Nya kepada umat ma-
nusia pada hari haji akbar, bahwa sesungguh-
nya Allah dan rasul-Nya berlepas diri dari
orang-orang musyrikin. Kennudian jika kamu
(kaum musyrikin) bertobat maka bertobat ihr
lebih baik bagimu; dan jika kamu berpaliag
ma^ka ketahuilah bahwa sesungguhnya kamu
tidak dapat melemahkan Atlah. Beritakanlah
kepada orang-onang kafir (bahwa mereka akan
mendapat) siksa yang pedih (3) kecuali orang-
ora.ng musyrikin ya^ng kamu telah mengadakan
perjanjian (denga"n mereka) dan mereka tidak
mengurangi sesua,hr pun (dari isi perjanjian)mu
dan ddak (p"1") mereka membanhr seseorang
yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka
ihr penuhilatr janjinya sampai batas waktunya.
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang
ya.ngbertalnrva. (a) Apabila zudah habis bulan-
bulan haram ihr, maka bunuhlah orang-orang
musyrikin itu di mana saja kamu jumpai
mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah
mereka dan intailah di tempat pengintaian.

Jika mereka bertobat da^n mendirikan shalat
serta menunaikan ra,kat maka berilah ke-
bebasan kepada mereka unhrk berjalan. Se-
sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi
IV[aha Penyayang. (5) Dan jika seora.trg di antara
orang-orang musyrikin ihr meminta perlin-
dungan kepadamu, maka lindungilah ia zupaya
ia sempat mendengar frrman AtlatL Kemudian
antarkanlah ia ke tempatyang aman baginya.
Demikian ihr disebabkan mereka kaum yang
tidak mengetahui. (6) Bagaimana bisa ada
perjanjian (aman) dari sisi Allah dan Rasul-
nyi alngar, orang-orang musyrikin, kecrrali
orang-orang yang kamu telah mengadalffi
perjanjian (dengan mereka) di dekat Masjidil
Ilaram? lvlake seliama mereka berlaku lurus
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terhadapmq hendaklah kamu berlaku lurus
(p"la) terhadap meneka- Sesungguhnya Allah
menyukai orang-orang yang bertakwa. (7)

Bagaimana bisa (ada perjanjian dari sisi Allah
dan Rasul-Nya denga^n orangorang musyrikin),
padahaf jika mereka memperoleh kemena^ng-
an terhadap kamu, mereka tida^k memeliha"ra
hubungan kekerabatan terhadap kamu dan
fidak ftrula mengindahkan) perjanjian. Mereka
menyenangkan hatimu dengan mulutnya,
sedang hatinya menolalc Kebarryakan mereka
adahfi orang-orang yang fasik (dda,k menepati
perjanjian). (8) Mereka menukarkan ayat-ayat
Allah dengan harga ya^ng sedikig lalu mereka
menghala^ngi (manusia) dari jalan Allah. Se-
sungguhnya amat buruklah apa yang mereka
kerjakan itu. (9) Mereka tidak memelihara
(hubungan) kerabat terhadap orang-orang
mukmin dan tidak (pula mengindahka^n) per-
janjian. Mereka itulah orang-orang yang
melampaui batas. (I0)Jika mereka bertoba!
mendirikan shalat dan menunaikan z.eht
maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu
seagama- Kami menjelaskan ayat-ayatihr bagi
kaum yang mengetahui. (11)JiLa mereka me-
rusak sumpah (ianji)nya sesudah mereka ber-
janji dan mereka mencer@ agamamu, maka
pera^ngilatr pemimpinaemimpin orang-orang
kafir itu, karena sesungguhnya mereka ihr
adelah orang-orang yang ddak dapat dipegang
janjinya, agar mereka berhenti. (12) Mengapa-
kah kamu tidak memera^ngi or:rng-orang yang
merusa.k sumpah (ianji)nya, padahal mereka
telah keras kemaua"nnya unhrk mengusir rasul
dan merekalaL yarg pertafiia kali memulai
memerangi kamu? Mengapakah kamu takut
kepada mereka padahaf Alhhfafi yangberhak
untuk kamu takuti" jika kamu benar-benar
orang ya^ng beriman. (13) Perangilah mereka,
niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan

ftrerantaraan) tangan-tanganmu dan Allah
akan menghinakan mereka dan menolong
kamu terhadap mereka" serta melegakan hati
orang-orang ya^ng beriman, (14) dan meng-
hilangkan panas hati orang-orang mukmin.
Atlah menerima tobat orang yang dikehen-
daki-Nya- Allah Maha Mengetahui lagi Maha-
bijaksana- (15) Apakah kamu mengira bahwa
kamu alffi dibiarkan (begatu saja), sedangAllatr
belum mengetahui (dalam kenyataan) orang-
orang yang berjihad di antara kamu dan tidak

mengambil menjadi teman yang setia selain
Allah" Rasul-Nya, dan orang-orang yang ber-
iman. Allah IVIaha Mengetahui apa yang kamu
kerjakan. (16) Tidaklah pantas orang-or:rng
musyrik itu memakmurkan masjid-masjid
Allab, sedangmereka mengalari bahwa mereka
sendiri kalir. ItuIah orang-orang yang sia-sia
pekerjaannya dan mereka kekal di dalam neraka.
(17) Hanyalah yang memakmurkan masjid-
masjid Allah ialah orang-orang yang beriman
kepada Atlah dan hari kemudian, serta tetap
mendirikan shalal menunaikan zakag dan
tidak takut (kepada siapa pun) selain kepada
Allah, maka merekalah orang-orang yang
diharapkan termasuk golongan orang-orang
yang mendapat pehrnjuk (18) Apakah (orang-
orang) yang memberi minuman kepada orang-
orang yang mengerjakan haji dan mengurus
Masjidil Haranr, kamu samakan denga^n orang-
orang yang beriman kepada Allah da"n hari
kemudia.n serta berjihad di jalan Allah? Mereka
tidak sama di sisi Allah dan Allah tidak mem-
beri petunjuk kepada kaum yang zalim. (19)

orang-orang yang beriman dan berhijrah serta
berjihad di jalan Allah dengan harta benda
dan diri mereka addah lebih tinggi derajabrya
di sisi Allah; dan itulah orimg-onangyangmen-
dapat kemenangan. (20) Ttrhan mereka meng-
gembirakan mereka dengan memberikan
ratunat daripada-Nya, keridhaan dan surga,
mereka memperoleh di dalamnya kesenamga^n
yang kekal. (21) Mereka kekal di dalamnya
selama-lamanya. Sesungguhnya di sisi Allahlah
patrala yang besar. (22) Hai orang-orang yang
berimarl janganlah kamu jadikan bapak-bapak
dan saudara-saudaramu pemimpin-pemim-
pinmu, jika mereka lebih mengutamakan ke-
kafiran atas keimanan. Barangsiapa di antara
kamu yang menjadikan mereka pemimpir?e-
mimpinmu" maka mereka itulah orang-orang
ya^ng zalim. (Ze) Xatakanlab Jika bapak-bapah
anak-anak, saudara-saudara, istri-istri kaum
kelua"qgamu, harta kekayaan yang kamu usaha-
kan, perniagaan yang kamu khawatiri ke-
rugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal
yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai
daripada Allah dan Rasul-Nya dan (dari) ber-
jihad di jalan-Nya, maka t"nggutah sampai
Allah mendatangkan kepuhrsan-Nya.' Allah
tidak memberi pehrnjuk kepada orang-orang
fasilc (2a) Sesungguhnya Allah telah menolong
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kamu (hai kaum mukminin) di medan PePe-
rangan yang banyako dan (ingatlah) PePe-
rangan Hunain, yaitu di wakhr kamu meniadi
congkak karena banyaknya jumlahmu' ma^ka
jumlah yang banyak ihr tidak memberi manfaat
kepadamu sedikit pun dan bumi yang luas itr
telah terasa sempit olehmu, kemudian kamu
lari ke belaka^ng dengan bercerai-berai. (25)

Kemudian Allah menurunkan ketenangan
kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang
ya.ngberiman. Allah menurunkan bda tenta"ra
yang kamu tiada melihatnya, dan Allah me-
nimpaka.n benca"na kepada orang-orang yang
kafir dan demikianlah pembalasa^tr kepada
orang-orang yang kafir. (26) Sesudah ihr Allah
menerima tobat dari orang-orang yang di-
kehendaki-Nya. Allah lvlaha Pengampun lagi
IVIaha Penyayang. (27) IJai orang-orang yang
beriman, sesungguhnya orang-orang yang
musyrik itu najis, maka janganlatr mereka
mendekati Masjidil llaram sesudah tahun ini.
Da.n jika kamu litrawatir menjadi miskin' rnaka
Allah nanti akan memberikan kekayaan ke-
padamu dari karunia-Nya, jika Dia meng-
hendaki. Sesungguhnya Allah l\daha Mengeta-
hui lagi Mahabijal$ana-" (28)

Pengantar
Kelompok ayat-ayat yang tercantum di atas dari

urutan surah at:Taubah, turun belakangan walau-
pun dalam urutannya dicantumkan di pendahuluan

awal dari surah ini. Karena urutan ayat-ayat dalam
suatu surah di mushaf AlQur'an sebagaimana telah
dikemukakan sebelumnya adalah menurut pe-

rintah Rasulullah. Jadi urutan tersebut merupakan
masalalr tauqif sesuu pehrnjuk Rasulullah.

Bagian tersebut mengandung pembatalan per-
janjian-perjanjian yang ditandatangani antara kaum
muslimin dan orangorang musyrik hingga saat

turunnya ayat-ayat itu. Jadi, intinya sebagai keputus
an aldrir adalah pembatalan semua perjaniian ber-

sama orang-orang musyrik diJaztrahfuab, dan
penghentian segala proses memulai perjanjian baru
bersama orang-orang musyrik setelah itu. Pem-

batalan ini dinyatakan dengan permakluman pe
mutusan hubungan mutlak terhadap orang-orang
musyrik dan dengan pengingkaran akan kemung-
kinan adanya perjanjian damai dengan orangorang
musyrik di sisiAllatr dan Rasul-Nya

Di antara kandungan pembatalan ihr adalah tidak
diperkenankan orang{rang musyrik bertawaf di

Masjidil Haram atau memakmurkannya dalam
bentuk apa pun setelah itu. Hal ini bertolak be-

lakang dengan apa yang terjadi sebelumnya dari
perjanjian mutlak yang ditandatangani Rasulullah
(perjanjian Hudaibiyah) bersama orangorang mu-
syrik agar saling membahu mengamankan Baitul-
lah al-Haram dan bulan-bulan haram, dengan kon-
disi orangorang musyrik tersebut tetap bertahan
dalam kemusyrikan mereka.

Orang yang merujuk mata rantai peristiwa-
peristiwayang terjadi dalam sirah nabawiyatr, pasti

menyaksikan di sela-selanya kenyataan sejarah
tentang manhaj pergerakan Islam. Sebagaimana ia
akan menemukan tabiat manhaj ini tentang dirinya
sendiri, periodeperiodenya, dan tujuan-fujuannya.
Ia akan menyaksikan dengan jelas bahwa langkah
final dan spektakuler ini dalam hubungan arrtara
kekuatan-kekuatan pasukan muslim dengan segala
kekuatan pasukan musyrik dan Ahli Kitab yang
ditetapkan dalam surah ini, telah tiba waktunya.
Jalarurya telah terbentang, kondisi.kondisinya telatt
siap, dan ia menjadi langkah yang alami di masanya
yang tepal

Dari fakta praktik di lapangan, telah benar-benar
jelas bahwa tidak mungkin hidup berdampingan
dua manhaj kehidupan yang keduanya saling
berbeda begitu tajam mencakup segala aspek ke
yakinan, persepsi, akhlak, gaya hidup, norma-
norma sosial, ekonomi, dan politik serta aspek
pembangunan manusia. Perbedaan itu timbul dari
perbedaan keyakinan dan persepsi. Dua manhaj
kehidupan; yang pertama, terbangun atas dasar
penghambaan kepada Allah semata-mata dan tiada
sekutu bagi.Nya. Sedangkan, yang lainnya ter-
bangun atas dasar penghambaan manusia kepada
manusia kepada tuhan-hrhanyang dibuat-buat, dan

dewa-dewa yang bermacam-maqlm. Kemudian
terjadilah benturan dalam setiap langkah kehidup
an. Karena, setiap langkah dalam dua manhaj
tersebut selalu berbeda dengan yang lainnya.

Sesungguhnya bukanlah suahr kebehrlan batrwa

Quraisybersikap menentang dengan keras dak\Mah

kepada syahadatain, "Tinda tuhnn selnin Allnh dan

balw a Mulnmmad adalnh utusan Allnh'l di Mekah.
Bukan suatu kebetulan juga Quraisy memerangi
dalnvatr dengan zalim ketika ia berada di Madinah.
Bukan pula suahr kebehrlan jika Yahudi di Madinah
menentang dan menghalangi pergerakan ini, dan
kemudian bersekutu dengan kekuatan pasukan

orang{rang musyrik. Dan, bukan pula suafu ke
behrlan kaumYahudi dan kaum musyrikin mem-
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propaganda kabilah-kabilah di Jazirah Arab untuk
bersama-sama memusnahkan secara total bahaya
yang mengancam mereka semua, dengan ber-
dirinya daulah Islamiah di Madinah yang berasas
kepada akidah Islam dan penegakan undang-undang-
nya sesuai dengan manhaj Rabbani tersebut.

Begitu pula akan kita ketahui bahwa bukanlah
suafu peristiwa yang sekadar lewat, ketika kaum
Nasrani sebagai bagian dari Atrli Kitab, menentang
dahvah dan pergerakan ini di baris terdepan, baik
di Yaman, Suriah, maupun di tempat-tempat lainnya
sampai akhir zaman. Kejadian-kejadian ini ber-
langsung secara alami dan sesuai tabiatnya. Per-
tam"a, ini merupakan tabiat yang tak terpisahkan
dari manhaj Islamyang diketahui dan disadari behrl
oleh para penganut manhaj-manhaj (ideologi-
ideologi) lainnya. Tabiat dakwah Islam tersebut
adalah pantang menyerah unfuk terus berusaha
menegakkan kerajaan Allah di muka bumi dan
mengeluarkan manusia dari penyembahan ter-
hadap sesama manusia kepada penyembahan
hakiki kepada Allah semata, dan meruntuhkan
segala materi penghalang antara seluruh manusia
dan kebebasan hakikinya dalam memilih.

Kedua, sesungguhnya ia merupakan tabiat per-
musuhan abadi antara dua manhaj yang tidak akan
pernah bertemu baik dalam perkara-perkara besar
maupun perkara-perkara kecil. Para penganut
manhaj-manhaj konvensional (ideologi.ideologi
modern) sangat berambisi unfuk memusnahkan
manhaj Rabbani yang mengancam eksistensi mereka.

Jadi, masing-masing pihak tidak punya pilihan
selain saling mengalahkan dan memusnahkan.

Kenyataan ini akan berlangsung sepanjang zaman
dan sepanjang percobaannya. Dia tampak dalam
berbagai macam bentuk, yang menekankan dan
memperdalam urgensi menempuh langkah pamu-
ngkas yang dipermaklumkan oleh surah ini.
Asbabun nuzul yang berkaitan erat dan langsung
(dengan hrrunnya ayat) yang disebutkan oleh ber-
bagai riwayal hanyalah mata rantai peristiwa yang
terdapat dalam silsilah yang panjang dan berkem-
bang sepanjang sirah nabawiyah yang mulia dan
sepanjang praktik pergerakan Islam sejak masa
awal.

Dengan keluasan memandang terhadap akar-
akardasar atas sikap ini dan gerakannyayarrg terus-
menerus, dapat dipahami kebijakan atas langkah
pemungkas ini. Tenfu saja dengan tanpa meremeh-
kan asbabun nuzul yang berkaitan erat dan lang-
sung karena fungsinya tidak lebih dari sekadar mata

rantai peristiwa dalam silsilah panjang tersebuL
Imam al-Baghawi menyebutkan dalam tafsirnya

beberapa pendapat ulama tafsir. Mereka berkata,
"Sesungguhnya setelah Rasulullah bertolak me-
nuju PerangThbuk, kaum munafik pun bersiapsiap
untuk terjun perang (melawan kaum muslimin) dan
orang-orang musyrik pun melanggar perjanjian
damai mereka Menghadapi kondisi tersebut, Allah
menurunkan ayat-ayat berkaitan dengan mereka.
Yaitu, dengan memberikan kelonggaran waktu se.
lama empat bulan bagi orangorang yang mengikat
perjanjian damai dengan tenggang waktu yang
lebih pendek dari empat bulan dan membatasi
hanya empat bulan bagi perjanjian yang lebih lama
daripada itu.

Setelah memaparkan pendapat-pendapat ulama
tafsir pada awal surah ini, Imam ath:Thabari menye
butkan, 'Pendapat yang paling dekat kepada ke-
benaran dalam masalah ini adalah pendapatyang
menyatakan bahwa tenggang waktu empat bulan
yang diberikan Allah kepada ohlul ahdi' orangorang
yang terikat dalam perjanjian damai'dari orang-
orang musyrik dan di dalamnya mereka diberi
kesempatan untuk bergerak bebas. Firman-Nya
dalam surah at:Taubah ayat 2, 'Malw, berjalanlnh
lmmu (lmum musyrikin) di mukn bumi selama empat
bulnd, adalah bagi orangorang musyriky:ng me
musuhi Rasulullah dan melanggar perjanjian damai
yang ditandatangani sebelum habis masa ber-
lakunya.

Sedangkan, orangorang yang tidak melanggar
perjanjiannya dan tidak memusuhi Rasulullah, Allatr
memerintahkan Nabi unfuk menyempurnakan
perjanjiannya dengan mereka hingga batas waktu-
nya, dengan firman-Nya p ada ayat 4,'I{ecuali orang-
zrang musyrikin yang knmu telah mengadnlan per-
j anj ian (dengan mnela) dnn mnelw tidak mmgurangi
sesuatu pun (dnri isi pnjanjian)mu dan tidnk (puk)
mereka membantu seselrang yang memusuhi knmu,
m"alw terlwdap mnekn itu pmuhilnhjanjinya sampai
b atas w akhtny a. Sesungguhny a Allah rurry ukni orang-

orangyang bntalan.'
Demikian pula riwayat dari ath-Thabiri dengan

sanadnya dari Mujahid mengenai firman Allah
dalam surah atrTaubah ayat l,'(Inilnh pnnyatann)
pemutusan pahubungan dnripadn Allnh dnn rasul-t,{ya
(y ang difunnp kan) kzpada mong- orang muErikin y ang
lumu (lmum muslirnin) telnh merryadnlan perj anjian
(dmgan mnekn).' Ia berkat4' AhJul aldi adalah Bani
Mudlij dan semua kabilah Arab yang mengikat
perjanjian dengan Nabi dan orang{rangyang me
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miliki ikatan perjanjian.' Ia berkata,"Rasulullah tiba
dari Tabuk setelah menaklukkannya, kemudian
beliau hendak berhaji. Rasulullah bersabda, 'Saung-

guhnya Baitullah ruuih dikunjungi oleh lrang-zrang
musyrik. Merelw bertawafsambil tel"anjang. Aku tidak
sennng ketila buhnji, luadnan itu masih terjali.'

Maka, Rasulullah pun mengutus Abu Bakar dan
Ali. Mereka berdua berkeliling di Dzil Maiaz dan
pusat-pusat perdagangan orang-orang musyrik.
Kepada setiap orangyang datang pada musim haji
itu, mereka memaklumkan kepada orang-orang
yang memiliki ikatan perjanjian dengan Rasulullah
agar merasa aman selama empat bulan. Yaitu,
bulan-bulan haram yang berturut-hrut, dua puluh
hari di al'*rir Dzulhiiiah hinsga sepuluh hari awal
dari Rabi'ul Akhir. Setelah itu tidak berlaku lagi
setiap pedanjian. Rasulullah memaklumkan perang

melawan semua bangsa Arab kecuali bila mereka
beriman. Kemudian semua orang beriman dan tak
seorang pun yang tertinggal.

Sebab-sebab furunnya ayat yang berkaitan erat
dan langsung ini tidak dapat dipungkiri sangat
berpengaruh dalam mempertimbangkan langkah
akhir yang ditetapkan. Namun, fungsinya hanyalah
sebagai mata rantai peristiwa yang terjadi dalam
rentetan silsilah panjang yang timbul dari akar
pokok permasalahan yang besar. Yaitu, pertentang-

an abadi dua manhaj dan tidak adanya celah yang
memungkinkan keduanya hidup berdampingan
secara bersama-sama kecuali dalam keadaan
darurat yang pasti akan berakttir."

Komentar Sayyid Rasyid Ridha
Sayyid Rasyid Ridha ingin sekali menguasai

mata rantai peristiwa-peristiwa dalam silsilah ini
sejak dimulainya dahrvah. Namun, ia tidak ber-
usaha menguasai akar pokok pertentangan yang
abadi yang membangun silsilah ini dengan mata
rantai peristiwanya, yang berakhir dengan langkah
pamungkas yang speltakuler. Rasyid Ridha berkata
dalam kitab tafsirnya al-Mannr, "Merupakan ke-
pastian masyhur yang tidak bisa diperdebatkan
bahwaAllah mengutus Muhammad sebagai rasul-
Nya dan sebagai penutup para nabi, dengan mem-
bawa risalah Islam yang merupakan agamayang
paling sempurna. Allah menjadikan mukjizatnya

yang paling besar adalah Al-Qur'an yang mengalah-
kan seluruh manusia dari segala aspeknya, telah
disebutkan pokok-pokoknya dalam tafsir surah al-

Baqarah ayat ke-3 (halaman 19C228 jilid D.
Rasulullah membangun bangunan dalavah yang

mengajak kepada Islam atas dasar dalil-dalil aqli
(rasional) dan pemahaman ilmu yang memuaskan
dan menundukkan. I Allah melarang pemaksaan di
dalamnya dan mengajak ke dalamnya dengan ke
kerasan, sebagaimana telah kami jelaskan dalam
tafsir ayat 256 surah al-Baqarah. Kemudian kaum
musyrikin menentang Rasulullah dan menyiksa
kaum mukminin dengan berbagai penyiksaan dan
pengusiran. Mereka menghalangi Rasulullah dari
tabliknya dengan kekerasan dan tidak seorang pun
dari pengikut Rasulullah yang merasa aman dari
pembunuhan dan penyiksaan kecuali yang men-
dapat suaka dari sekutunya atau kerabatnya- Maka
terjadilah hijrah demi hijrah, namun penyiksaan
kaum Quraisy makin bertambah terhadap Rasu-
lullah. Sehiggga, mereka berkonspirasi terang-
terangan di Darun Nadwah untuk memenjarakan
Rasulullah seumur hidup atau membuangnya atau
membunuhnya Akhirnya, mereka lebih memilih
untuk membunuhnya.

Allah memerintahkan beliau untuk berhijrah
sebagaimana telah dijelaskan dalam tafsir ayat 30
surah al-Anfoal. Rasulullah pun berhijrah dan oftmg-
orang yang nulmpu mengikuti beliau berhijrah ke
Madinah. Di sana mereka mendapatkan kaum
Anshar yang mbnolong Allah dan Rasul-Nya serta
mencintai orang-orang yang berhijrah ke tempat
mereka IGum Anshar lebih mengutamakan kaum
Muhajirin dibanding diri mereka sendiri. Sedang-
kan, hubungan mereka dengan orimg-orang mu-
syrikin masih tetap dalam kondisi perang dan
sesuai dengan kebiasaan pada masa itu. Rasulullah
mengikatperjanjian damai dan kerja sama dengan
Ahli Kitab yang ada di Madinah dan sekitarnya.
Namun, mereka berkhianat dan melanggar per-
janjian tersebut dengan mendukung dan mem-
bantu orangorang musyrik setiap terjadi perang
dengan kaum muslimin, sebagaimana telah d[ielas
kan dalam tafsir surah at-Anfaal.

Rasulullah mengikat perjanjian damai dengan
orang-orang musyrik Mekah dalam perjanjian

I Perlu diingatkan di sini tentang metode pemikiran Syaikh Muhammad Abduh yang berpengaruh dengan filsafat asing dari Islam yaitu filsafat

Dickard yang terlalu terfokus kepada akal dan memberikan porsi yang terlalu banyak kepadanya dalam urusan akidah. Maka di samping dalildalil

aqli dan iirnu pengetahuan, perluflitambah ctengan daliHalil fitrah dan keikutsertaannya dalam semua potensi manusia termasuk akal dan pikiran.
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Hudaibiyah selama sepuluh tahun dengan syarat-
syaratyang sangat menghinakan, meskipun saat itrr
kaum muslimin telah berada dalam kondisi ke
kuatan yang prima dan perkasa, tidak lemah dan
hina. Namun, perjanjian itu tetap ditandatangani
karena Rasulullah lebih menyukai perdamaian dan
menyebarkan agamanya dengan kepuasan akal dan
argumentasi.2 Bani IGtuza'ah masuk ke dalam
sekutu Rasulullah dan bani Bakar masuk ke dalam
sekutu Quraisy. Kemudian bani Bakar dengan
bantuan senjata dari Quraisy menyerang bani
lGtuz,a' ah. Ini penyebab pecahnya kembali perang
umum melawan Quraisy.

Kemudian takluklah Mekah yang meruntuhkan
kekuatan sylrik dan menghinakan penganutnya.
Namun, mereka tetap memerangi Rasulullah ketika
mampu melakukannya. Fakta dalam praktik me-
nunjukkan bahwa baik dalam kondisi kuat maupun
lemah, kaum musyrikin tidak pernah mematuhi
perjanjian damai yang disepakati. IGum muslimin
tidak pernah terbebas dari ancaman pelanggaran
dan pembatalan sepihak dari kaum musyrikin.
Sebagaimana akan kita jumpai dalam firmanAllah
di surah ini di ayat ke7, 'Bagaimana bisa adn
perjanjian (aman) dari sisi Allah dan Rnsul-Nya
dmgan lrang- ora?W musyrilcin,hrnggaakhir ayat ke
12, "rnala pnangikh pemirnpin-pmimpin orang-Mang

lmftr itu, Iearmn sesungguhnya mnekn itu adnlnh mang-
orang yang tidnk dnpat dipegangj anj nry a, agar merela
bnlunti.'

Ayat-ayat tersebut menegaskan bahwa tiada
perjanjian yang mereka pegang dan penuhi. Mak-
sudnya, sesungguhnya merupakan hal yang mus-
tahil untuk hidup berdampingan bersama orang-
orang musyrik dalam ketentuan-ketentuan per-
janjian yang disepakati selama mereka masih tetap
dalam kemusyrikan yang tidak memiliki syariat
sebagai pengonkol dan pengikat bagi mereka.3
Sedangkan, sebelumnya telah ada contoh pelang-
garan dan pembatalan perjanjian damai secara

sepihak dariAhli Kitab. Padahal, mereka lebih patut
untuk lebih terikat dalam menepatinya.

Inilah kaidah syariah yang harus dijadikan
patokan dalam menyikapi setiap informasi dalam
surah ini tentang pembatalan perjanjian damai yang
tak terikat batas waktu dengan kaum tersebut dan
penyempurnaan perjanjian yang terikat dengan
batas waktu hingga masa berah*rirnya bagi kaum
yang teguh memegang ikatan pernjanjiannya.
Sedangkan, hikmahyang terkandung di dalamnya
adalah penghapusan sisa-sisa kemusyrikan dari
IazkahArab dengan kekerasan dan dijadikannya
JaztahArab sebagai tempat tinggal yang khusus
bagi kaum muslimin, dengan tetap berpegang ke
pada kaidah-kaidah yang tercanhrm dalam firman
Allah surah al-Baqarah ayat 190 semampu mung-
kin. Walaupun, jumhur ulama tafsir mengatakan
bahwa ayat-ayat ini adalah mansukh dengan ayat
tentang kewajiban berperang dan membatalkan
perjanjian damai dengan ahli syirik."

*'* tt

Dari paparan ini dan dari penjelasan yang ada
dalam tafsir surah at:Taubah di dalam l<ftab mfiir
Al.Manm, menjadi jelas bahwa meskipun hakikat
yang murni, mendalam, dan tersembunyi di be-
lakang mata rantai silsilah dari proses pelanggaran
perjanjian dan seftmgan yang dilakukan secara tiba-
tiba oleh kaum musyrikin dan Ahli Kitab ketika
mereka melihat addnya peluang dan kesempatan,
penulis tafsk Al-Manar ini (Rasyrd Ridha) tidak
menyelidiki hingga ke akar-akar masalahnya, dan
tidak melihat akibat dan cakupannya. Ia tidak men-
dekatkan hakikat dahsyat yang ada dalam tabiat
agama ini dan gerakannya, dan tabiat pertentangan
mendasar antara manhaj Allah dan manhaj hamba-
Nya, yang tidakpernah akan bertemu dalam satu
unsur pun. Apalagi,.unhrk hidup berdampingan se
cara bersama-sama dalam jangkawaktu yang pan-

2 Penyataan ini benar, bila yang dimaksudkan bahwa akidah harus disebarkan dengan kepuasan intelektual clan keunggulan argumentasi. lnilah
dasar dari gerakan Islam. Namun, pernyataan ini akan melampaui batas dan menyimpang bila dimaksudkan bahwa jihad dalam Islam hanya
disyariatkan unhlk membela diri kaum muslimin, dan bahwa ikatan damai wajib dalam setiap kondisi selain kondisi itu, seperti yang diarahkan oleh
Rasyid Ridha.

3 Sang"t aneh, meskipun Rasyid Ridha menyadari hakikat pokok ini yang merupakan kaiilah dasar tentang mustahilnya hidup
berdampingan atas dasar butir-butir perjanjian yang ditandatangani antara kekuatan militer Islam dan kekuatan militer kaum musyrik dan
Ahli Kitab, dalam masa veaktu tertentu, Rasyid Ridha berkesimpulan bukanlah merupakan kaidah yang tetap. Karena pandangan Rasyid
Ridha mengarah kepada kaidah asal bahwa hubungan antara kekuatan militer Islam dan kekuatan militer kaum musyrik dan Ahli Kitab,
adalah ikatan perjanjian damai selama tidak terjadi penyerangan terhadap muslimin di negeri mereka. Menurulnya, inilah yang sangat
memungkinkan dan kekal, sedangkan kondisi perang dan jihad adalah pengecualian. Perang dan jihad hanya berlaku bagi kaum musyrikin
di Jazirah Arab. (pandangan ini benar namun relatif, karena hakikatnya seluruh kaum musyrikin itu pada umumnya sama seperti kaum
musyrikin di Jazirah Arab. Perkara ini akan kami jelaskan dalam paparan di sela-sela keterangan tentang nash-nash di surahini).
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jang antara kekuatan militer yang berdiri atas dasar

manhaj Allah dan kekuatan yang terbangun atas

manhaj lainnya.

Bantahan terhadap Komentar Muhammad
Inah

Sementara ifu, Prof. Muhammad Izzah dalarrt

tafsirnya tentang surah ini yang termuat dalam
krtab AFmfsir al- Hadits, komentarnya sangat jauh

dari hakikat agung ini. Ia juga tidak menyenhrh akar
pokok permasalahan yang mendalam itu. Hal ini
karena ia seperti kebanyakan penulis lain. Yakni,

terlalu terpengaruh dengan tekanan luar biasa dan

menyesald<an dada, yang disebabkan oleh kenyata-

an yang memilukan pada generasi muslim. Juga
karena tekanan besar dari kekuatan persenjataan

kaum musyrikin, komunisme, dan Atrli Kitab yang

ada saat ini.
Ia lebih sibuk dengan mencaricari pembenaran

dari dalil-dalil agama bahwa Islam adalah agama

damai dan perdamaian. Menurutnya, kepentingan
Islam hanyalah bagaimana hidup aman dalam
wilayah garis-garis perbatasannya. Maka, kapan
pun ada celah untuk berdamai dan mengikat per-
janjian, Islam sangat mengutamakan hal ihr, dan

tidak melenceng dari prinsip itu untuk mencapai

target lain.
Oleh karena itu, Muhammad Izzah tidak melihat

adanya asbabun nuzul bagi nash-nash yang terakhir
dari surah at:Taubah, kecuali hanya melihat satu

sebab. Yaihr, pelanggaran sebagian kaum musyri-
kin terhadap perjanjian mereka dengan Rasulullah.

Sedangkan, terhadap orang-orang yang tidak me-

langgar perjanjiannya baik yang terbatas dengan

wal$u maupun yang tidak terbatas dengan wakht,
maka surah ini memerintatrkan unhrk meneruskan
perjanjian itu dan menjaganya. Bahkan, bila per-
janjian mereka telah berakhir masa berlakunya,
boleh menjalin ikabn perianiian baru dengan mereka.

Demikian juga bagr orangorang yang melanggar
perjanjiannya Menurutny4 ayat-aSratyarrgmenyata-

kan tentang adanya periodisasi dalam hal ini adalah

hukum pokok dan dijadikan pegangan, yang mem-

batasi makna umum dalam ayat-ayat akhir dari
surah ini.

Berkaitan dengan itu, Muhammad lzzah me-
ngomentari firman Allah,

"Kecuali urang-orang musyrikin yang lwmu telah

mengadnlan perj anj ian (dtngan mnelw) dnn mnekn

tidnk mengurangi sesuatu pun (dnri isi perjanjinn)mu

dan tidak (pula) mereka membantu sesezrang yang
memusuhi lrnmu, malm tnhndnp mnekn itu pmuhilah
janjinya sampai batas wakturtya. Sesungguhnya Allnh
- 

minyulai orang-orang |ang bertalata. Apabiln sudnh

hnbis bul"an-bulnn haram itu, mnla bunuhl'ah 0ran8-

orang musyrikin itu di mnna saj a Immu j umpai mnekn,

dnn tangknplnh mneka. I{epunglah mnela dnn intai-
I"ah di tempat pengintaian.Jika mereln bntobat dnn

mendirikan shalnt serta menunaikan zakat, malu
berilah kebebasan leepada mereka untuk berialnn.

Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha
Peny ay ang. " (at-Taubah: 4-5)

Dalam dua ayat di atas dan ayat-ayat sebelumnya
terdapat gambaran tentang sirah Nabawiah dalam
masa akhir dari periode Madinah. Di sana ter-
cantum bahwa antarakaum muslimin dan kaum
musyrikin telah terikat perjanjian damai setelah
penaklukan Mekah dan bahkan meluas ke masa
sebelumnya. Juga tercantum bahwa ada di antara
orang-orang musyrik yang masih menepati per-
janjian mereka dan sebagian dari mereka telah
melanggarnya atau telah tampak tanda-tanda dan
bukti-bukti pelanggaran dari mereka.

Sebelumnya telah kami singgung bahwa sesung-
guhnyapara ahli takwil dan ahli tafsir rnenamakan
ayat kedua dari dua ayat di atas dengan nama ayat
saif ' ayatpedang'. Mereka menganggap batrwa ayat

tersebut merupakan nnsildiyang mengamandemen
seluruh ayat yang mengandung sikap toleransi,
bersikap ramah, memberikan tenggang waktu,
memaafl<an, dan berpaling dari orangorang musyrik.
Ayat tersebut adalah ayat yang mewajibkan
memerangi mereka secara mutlak.

Di antara ahli takwil dan tafsir tersebut ada yang
mengecualikan ahlul ahdi' orangorangyang meng-
ikat perjanjian damai' hingga batas masa berlaku
perjanjiannya berakhir. Sebagian lainnya tidak me
ngecualikan suaht kaum pun dan tidak memboleh-
kan menerima persyaratan lain, selain masuk Islam
dari kaum kafir setelah hrunnya ayat ini.

Telah kami singgung tentang pendapat berlebih-
an dan bertentangan dengan ketenhran Al-Qur'an
yang mencakup hukum-hukum muhkamah (hukum
posrtrf) yang menentukan tidak bolehnya meme
rangi orangorang kair yang bukan musuh dan
membiarkan dalam keadaan aman orang{rang
yang mengikat perjaniian dan para sejawat kafir.
Mereka dianjurkan unhrk dilayani dan bersikap adil
kepada mereka. Para ahli tafsir telah mengutip
pendapat-pendapat dan riwayat-riwayat dari ahli
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talnvil terdahulu berkenaan dengan ayat ini secara
berulang-ulang. Ibnu Katsir telah meriwayatkan
dari Ibnu Abbas bahwa ayat tersebut memerintah-
kan kepada Rasulullah agar mengayunkan pedang
(senjata) melawan orang-orang yang perjanjian
damainya telah beliau tanda tangani, hingga mereka
masuk Islam. Menurutnya, ayat ihr menyrruh beliau
untuk membatalkan semua perjanjian dan ikatan
damai merekayang telah berlaku sebelumnya.

Ibnu I(atsir sendiri mengutip riwayat aneh sekali
dari Sulaiman bin Uyainah, yang menghimpun ayat-

ayatini dan ayat-ayatlainnya dari surah ini dan dari
surah lainnya yang tidak berkenaan dengan perang
melawan orangorang kafir. Kemudian ia menama-
kannya dengan ayat-ayat pedang. Ia berkata, "Se
sungguhnya Nabi telah menguhrs Ali bin AbiThalib
membawa misi unfuk menyampaikan berita per-
maklum'an kepada seluruh manusiapada hari Haji
Akbar. Di antaranya ayat ini adalah ayat yang di-
namakan dengan ayat pedang melawan kaum
musyrikin dari komunitas Arab, dan ayat pedang
melawan para Ahli Kitab,

'Perangilah nrang-lrang lang tidak berimnn l"podo
Allnh dnn finnk @uln) lcepann furi lfumudian, m.ereka

tidak menghnramknn ap a y ang telnh dihnramJmn ol.eh

Allah dan Rnsul-Nya, dan tidak beragama dengan

agama y ang b ennr (agam.a Allnlt), (y aitu orarry- orang)

yang dibniknn Alkinb kepaln mnela, sampai rnuelm
mernbayar jiqah dmgan patuh sedang mneka d"alam

fu adaan tunduk. "' (at{bubah: 29)

Ayat pedang melawan kaum munafik terdapat
dalam strrah at:Taubah ayat 73, "Hai nabi, berjihad-
lah (melnwan) orang-orang lufir dan orang-orang
munnfik itu dnn bnsiknp luraslah melnwan rnerela.
Timpat mereka ialah neraka jahanam. Dan itulah
tempat lrzmbali yang seburuk-buruknla. 'Ayat pedang
melawan para bughat (pemberontak) yaitu ayat 9
surah al-Hujwaat, 'Jilw adn dua golongan dnri orarry-

orang mukmin berperang m"alm dnmaiknnlnh antara
keduanya. Jika salah satu dari fudaa golongan itu
berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka
perangilnh golongan yang bubuat aniaya itu sehingga

golongan itu kzmbali lupadn pntntnh Allah.'
Hal itu sangat aneh karena ath-Thabari juga

berpendapat bahwa ayat tersebut mencakup semua
kaum kafir, baik yang memiliki ikatan perjanjian
maupun yang tidak memilikinya secara mutlak
tanpaperbedaan sedikitpun. Sementara itu, ia juga
memufuskan dalam arahan surah al-Mumtahanah
ayat 8, 'Allnh tladn mzlnrang knmu untuk bnbuat baik

dan berlaku adil terhadap orang-zrang yang tiada
memnangimu knrenn agamn dnn tidak (puk) mmgusir
knmu dari negerimu. Sesunguhnya Allah menyulai
orang-rrangyang bnbuat adil. " Menurutnya, ayat ini
adalah muhkamah (berlaku sebagai hukum posffi
dan Allah tidak melarang kaum muslimin dari
berbuat baik dan hrerbuat adil terhadap komunitas
dari orang-orang kafir yang bersikap damai, baik,
dan condong kepada mereka.

Setiap pendapat itu dan pemahaman yang di.
simpulkan dari arahan ayat menunjukkan bahwa
ayat ifu ditujukan hanya semata-mata untuk meme
rangi orang-orang kafir yang terikat dalam per-
janjian damai kemudian mereka melanggar per-
janjian tersebuf bukan tertuju kepada orangorang
kafir lainnya. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa
menganggapnya sebagai ayatpedang dan makna-
nya mencakup orang{rang musyrik secara muflak
adalah memaknai ayat dengan makna yang tidak
dikandungnya, baik dari arahannya maupun pema-
hamannya. Sebagaimana juga salah menganggap
nya sebagai nasikh'amandemen' bagi ketentuan-
ketenfuan yang tercantum dalam banyak ayat lain
yang di atasnya terletak kaidah-kaidah umum.
Misalnya, tiada paksaan dalam beragama, hendak-
nya berdakwah ke jalan Allah dengan hikmah,
anjuran memberikan nasihat yang baik dan ber-
debat dengan argumen dan cara yang lebih baik,
serta anjuran untuk berbuat baik dan berbuat adil
terhadap orang-orang yang tidak memerangi kaum
muslimin dan tidak mengeluarkan mereka dari
tanah airmereka.

Sebentar lagi akan kita jumpai ayat yang di
dalamnya secara jelas tercanfum perintah kepada
kaum muslimin untuk berpegang teguh terhadap
perjanjian damai mereka bersama orang{rang
musyrik yang ditandatangani di Masjidil Haram.
Dengan syarat, selama mereka berpegang teguh
kepadanya. Dalam ayat tersebut terdapat tambatran
bukti penguat atas apayang kami putuskan, insya
Allah.

Dua Permasalahan Hukum
Seringkali timbul dua masalah berkenaan de-

ngan hukum yang terkandung dalam dua ayat di
atas. Masalah Pertam4pengecualian yang terdapat
dalam ayat pertama membatasi pemberlakuannya
dengan beralitrirnya masa perjanjian damai. Apa-
kah orangorang yang mengikat perjanjian damai
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dari orang-orang musyrik terputus hubungan de
ngan Allah dan Rasul-Nya sehingga wajib meme
rangi mereka? Pendapatpara mufassirin dalam
menjawab pertanyaan ini sangat positif. Sementara
ini kami belum menemukan sahr riwayat atsaryang
kuat dari Nabi saw. berkenaan dengan masalah ini.
Kami methat bahwa pendapat para mufassir bisa
jadi sah-sah saja kalau dikatakan sebagai pendapat
yang belum jelas secara umum.

Menurut kami, masalah ini perlu diperjelas
karena ka'um mu'ah.ad" yang mengikat perjanjian'

ihr terbagi-bagi. Ada yang sebelum perjanjian damai
merupakan musuh kaum muslimin dan telah ter-
jadi perang bersenjatan dengan mereka kemudian
kaum muslimin mengikat perjanjian damai dengan
mereka. Hal ini sebagaimana kasus kaum Quraisy
yang.mengikat perjanjian damai dengan Nabi saw.

dalam perjanjian Hudaibiyah. Ada pula yang sejak
awal ingin mengikathubungan baik dan perjanjian

damai dengan kaum muslimin danbelum pernah
terjadi permusuhan dan perang dengan mereka. Di
surah ini terdapat ayatyang mengisyaratkan hal itu,

"Kecuali nrang-orang y ang meminta perlin"dungan

lczpadn suatu laum, yang antara lumu dnn knum itu
telah ada perjanjian (damai) atau nrang-orangyang

donrg lcepada lwmu sedang hnti mereka merasa

keberatan untuk memnangi kamu dan memerangi

lcaumny a. Ifuln u Allnh mmgfundnki, tentu Dia mem-

beri leekuasaan kepada merela terhadap lnmu,lalu
pastilah mueka memerangimu. ntupi, jilil mueka
mernbiarlwn lwmu dan tidak mrmnangi lwmu snta
mengemulalan perdamaian lwpadnmu, malw Allah
tidnk memberi jalan bagimu (untuk menawan dan
membunuh) rnerelea."

Ayat ini mengandung apa yang kita yakini
sebagai fakta yang benar-benar terjadi. Dalam
riwayat sirah terdapat beberapa contoh. Diriwayat-
kan dari lbnu Sa'ad bahwa Nabi saw. mengikat
perjanjian dengan bani Shaktrar dari Kinanah yang

menyebutkan bahwa Nabi saw.'tidak akan meme
rangi mereka dan mereka tidak akan memerangi-
nya. Disebutkan pula bahwa mereka tidak akan

memperbanyak jumlah sekutu dan menolong
kaum musyrik dalam memusuhi Nabi saw.. Hal itu
terhrlis dalam perjanjian dengan mereka.

Dalam ayat tersebut dan dalam ayat lainnya tidak
terdapat larangan yang melarang melakukan pem-

baruan perjanjian damai atau memperpanjangnya
dengan orang{rang musyrik tersebut dan tidak
pula dengan selain merek4 bila mereka mengingin-

kannya. Dengan syarat, belum pernah timbul pe-

langgaran dari mereka atau tanda-tanda meng-
khianatinya. IGum muslimin tidak berhak menolak
hal itu karena mereka hanya diperintahkan oleh
Allah untuk memerangi orang{rzmg yang meme
rangi dan memusuhi mereka dengan melakukan
penyerangan sekecil apa pun. Dalam ayatyang akan
kita jumpai sebentar lagi dan ayat yang mengan-
dung perintah secarajelas terhadap kaum muslimin
untuk berpegang teguh kepada perjanjian damai
dengan orang-orang musyrik selama mereka ber-
pegang teguh kepadany4 terdapat kaitan yang erat
dengan pendapatkami di atas, insyaAllah.

Masalah lkdua, yaitu apa yang dapat dipahami
dari paragraf teratf,rir dari ayat kedua yang menyata
kan perintah membiarkan orang-orang musyrik
bebas dan menahah diri dari memerangi mereka
disebabkan oleh pelanggaran mereka sendiri. Tetapi,

dengan syarat, kembalinya mereka dengan ber-
tobat dari syirik, kemudian mendirikan shalat dan
menunaikan zal<at ,

Hal yang langsung timbul dari pemahaman kami
berkenaan dengan masalatr ini adalah bahwa orang-
orang musyrik setelah melanggar perjanjian damai
mereka, kemudian diperangi oleh orangorang
muslim. Maka, hak perjanjian damai bagi mereka
telah hilang untuk kedua kalinya. Sehingga, men-
jadi hak orang-or:mg muslim untuk membebani
orang-orang musyrik dengan syarat yang dapat
menjamin keamanan dan'keselamatan bagi mereka.

Syarat tersebut adalah bertobatnya mereka dari
syirik dan masuknya mereka ke dalam Islam. Juga
komitunen mereka terhadap segala kewajiban Islam
baik yang bersifat ibadah maupun derma harta
benda.

Hal ini bukanlah termasuk pemaksaan dalam
agama, tanpa memandang bahwa syirik itu me
nandakan adanya kejatuhan martabat manusia dan
perbudakannya unhrk melayani kekuatan-kekuat-
an, pikiran-pikiran, dan keyakinan-keyakinan palsu

dan hina yang bertentangan dengan akal, logika"
dan kebenaran. Sebagaimana juga menandakan
tumbuh suburnya hukum-hukum jahiliah yang di
dalamnya mengandung kebiasaan-kebiasaan yang

zahm,adat-adat kebiasaan yang keji dan mungkar,
dan funatisme yang membabi buta. Islam yang
dipersyaratlan kepada mereka unhrk memelukny4
menjamin bagi mereka terlepas dari semua jeratan

tersebul Kemudian berszlma mereka membangun
untuk naik ke tingkat kesempurnaan sebagai ma-

nusia dari sisi akal, akhlak, ibadah, akidah, dan arnal
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Namun demikian, kami tidak berpendapat bahwa
dalam ayat tersebut terdapat larangan yang mela-
rang kaum muslimin memperbarui perjanjian
dengan orang{rang yang melanggar kembali per-
janjiannya untuk kedua kalinya setelah perang, bila
maslahat lebih condong dan berpihak kepada per-
janjian tersebut. Mungkin kaum muslimin juga
tidak mampu melakukan perang terus-menerus
atau tidak mampu menaklukkan mereka dengan
kekuatan senjata. Wallahu a'lnm.

Pendapat Sayyid Quthb
Jelas sekali dari kutipan-kutipan yang kami

cantumkan dan dari komentar semisal dari pe-

ngarang bersangkutan bahwa dia tidak rela dengan
kebenaran Islam secara mutlak, yang berhak men-
jelajahi bumi untuk membebaskan manusia dari
perbudakan terhadap sesama makhuk selama hal
itu memungkinkan, tanpa memandang ada atau
tidak adanya penyerangan atas kaum muslimin di
tanah air mereka sendiri. Pengarang tersebut men-
jauhkan kaidah dasar ini sejak awal. Sedangkan, di
atas kaidah dasar inilah terbangun konsep jihad
dalam Islam. Tanpa perkara itu, hilanglah hak
agama Allah ini unhrk menghapus segala rintangan
materil dalarn jalan dakwah, sebagaimana akan
hilang pula semangat dan keikutsertaannya secara
nyata dalam menghadapi masalah-masalah yang
terjadi pada manusia dengan segala sarana yang
sepadan dan setara dengan masalah itu dalam
berbagai periode dengan sarana yzulg bermacam-
macam. Yang tersisa baginya hanyalah dakwah
yang berupa keyakinan unhrk melawan segala ke
kuatan materi. Ini merupakan senda gurau yang
tidak diridhai Allah untuk agamanya di muka bumi.

Jelas pula bahwa pengarang bersangkutan tidak
rela dengan manhaj pergerakan dalam Islam dan
perlawanannya terhadap segala peristiwa yang
terjadi dengan segala sarana yang sepadan dan
setara dengannya. Pengarang tersebut telah me
nyimpangkan hukum-hukum final yang merupa-
kan keputusan akhir sebagai hukum-hukum pera-

lihan yang berlaku sebelum hrun ayat tersebul Ia
tidak menoleh kepada kenyataan bahwa nash-nash

terdahulu berkenaan dengan perlawanan meng-
hadapi kejadian-kejadian masa lalu yang sangat
berbeda jauh dengan kondisi yang dihadapi oleh
nash-nash terakhir sebagai hukum final. Memang
benar dan demikianlah hakikatnya bahwa nash-
nash peralihan tersebut tidak mansukh (tidak
diamandemen) . Maksudnya, nash-nash tersebut

tidak boleh dijadikan sebagai pijakan dalam kondisi
apa pun setelah turunnya nash terakhir yang
mengandung hukum final. Nash-nash tersebut
tetap berlaku untuk menghadapi kondisi-kondisi
yang semisal dengan kondisi ketika dihrunkannya-
Namun; nash-nash tersebut tidak mengikat kaum
muslimin bila dihadapkan dengan kondisi-kondisi
seperti yang dihadapi oleh nash terakhir tersebut,
sementara mereka mampu melaksanakannya.

Perkara ini sangat membuhrhkan keluasan, elas-
tisitas, dan pemahaman yang mendalam tentang
tabiat dari agama ini (Islam). Juga tabiat manhaj
harakahnya sebagaimana telah dikemukakan se
belumnya.

Ketenhran Mutlak dan Dua Dampak Nyata
Kita kembali kepada pernyataan pembuka yang

tercanfum dalam paragraf sebelumnya.
"Orang-orang yang merujuk kepada kejadian-

kejadian dalam sirah Nabi dan peristiwa-peristiwa
yang terjadi di dalamnya, pasti melihat di sela-sela-

nyafakta sejarah bagi manhaj harakah Islam. Apa-
bila seseorang merujuk pula kepada tabiat manhaj
ini, hakikatnya, marhalah-marhalahnya (periode-
periodenya), dan tujuan-tujuannya, pasti akan me
nyadari bahwa langkah final itu telah tiba saatnya,
telah dibentangkan jalannya, dan telah dipersiapkan
segala kemungkinannya. Juga telah menjadi lang-
kah alami pada saatnya yang tepat dan tak bisa di-
pungkiri."

Percobaan demi percobaan telah menyingkap
ketentuan yang muflak bahwa perselisihan ber-
kaitan dengan hubungan antara masyarakat mus
lim dan masyarakat jahiliah diputuskan dengan
perang yang dinyatakan dalam firman Allah,

'Dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan)

sebaginn manusia dengan wbaginn yang lnin, tmtulnJt
tel"ah dirobohlan biara-biara Nasrani, gneja-gnej a,

rumnh-rumnh ibodnr nang Yahudi, dnn masjid-mnsjid,
yang di dnlamnya banyak disebut nam.a Allah. Sesurry-

guhnya Allah pasti menohng orang yng menolong
(agama) - Ny a. Sesungguhnya AII"ah baur-benar Maln-
kuat lngi Mahapnknsa." (al-Haji : 40)

"S eandniny a Attnh tidak mmolnk (legarwsan) s eb agtan

manusia dengan sebagian yang lain, pasti rusaklah
bumi ini." (al-Baqarah: 251)

Ketentuan muflak ini telah berdampak dalam
dua fenomena yang jelas.
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Pertam.a, bertolaknya Islam selangkah demi se
langkah, perang demi perang, dan marhalah
(periode) demi marhalah un[tk menyebarkan
manhaj Allah di daerah sekitarnya. Penyampaian
kalimat Allah itu dalam rangka menyampaikannya
kepada seluruh manusia dan penghapusan setiap
penghalang yang merintanginya dalam memaldum-
kan dan menyampaikannya kepada setiap anak
Adam. Sehingga, takluklah Mekah dan hancurlah
kekuatan Quraisy yang merupakan penghalang ter-
besar dalam langkah penyebaran Islam. Kemudian
tunduklah kaum Hawazin danTsaqif diThaifyang
merupakan kabilah terkuat setelah Quraisy.

Islam pun memiliki kekuatan yang menggetar-
kan setiap musuhnya dan membuka jalan baginya
untuk melakukan langkah fnal yang komprehensif
di seluruhJazirah. Itu merupakan pendahuluan dari
langkdhlangkah selanjufrrya dalam penaklukan bumi
lainnya, sesuai dengan kondisi yang cocok dengan
masing-masing langkah berikutnya. Sehingga" tidak
terjadi fihah dan agama semuanya menjadi milikAllah

Keduq pembatalan perjanjian damai yang ditan-
datangani oleh kekuatan pasukan kaum musyrikin
dengan kaum muslimin, yang selalu dilanggar
kaum musyrikin setiap ada peluang untuk melang-
garnya, menunjukkan bahwa kekuatan bala tentara
Islam selalu berada dalam keadaan terpojokyang
mengancam keberadaannya. Atau, paling tidak
menjadikan pelanggaran ini seolaholah tanpa risiko
dan akibat apa-apa atas para pelanggarnya dari
kaum musyrikin dan Atrli Kitab sebelumnya Hal ini
karena perjanjian-perjanjian damai itu pada hakikat-
nya tidak timbul dari niat hakiki dan murni dalam
menciptakan perdamaian dengan Islam dan ikatan
damai dengan kaum muslimin, melainkan sangat
jarang. Namun, sebenarnya ia tercipta karena ke
terpaksaan sejati beberapa saal

Kekuatan-kekuatan jahiliah tidak akan bertahan
lama melihat perkembangan Islam yang terus-
menerus menegakkan eksistensinya, sumberwujud-
nya bertolak belakang dengan sumber wujudnya,
dan bertentangan dengannya. Islam selalu mengan-
cam keberadaan kekuatan jahiliah tersebut dengan
tabiat Islanr yang penuh dengan kebenaran, pro
duktivitas, harakah, dan kesiapan bertolak untuk
menghancurkan segala thagut dan mengembalikan
manusia kepada penyembahan kepada Allah se-
mata-mata.

Fenomena terakhir ini dan kaidah dasar yang
terbangun di atasnya merupakan kepufusan Allah
dalam firman-Nya,

"Merelrn tindn henti-htntinya memerangi lamu sampai
merela (dapat) mmgembaliknn kamu dari agamnmu
(lnpono kelafiran) seandainya mnelm sangup." (aI-
Baqarah:217)

Mengenai Ahli Kitab, Allah berfirman;

'Sebagian baar Ahli Kitab menghginlwn agar mereltn
dapat mengembaliknn lamu kzpadn kelnfiran setelah
lmmu bniman, lwrenn dengki yang (timbul) dari diri
muelu smdiri, setelnh nyatn bagi merele lubenaran."
(al-Baqaratr: 109)

"Orang-orangYahudi dnn Nasrani tidak akan serumg

lupodo lwmu hinga lumu rnengikuti agam.amerela."
(al-Baqarah: 120)

Allah memaklumkan dengan nash-nash (qath'i)
di atas tentang kesafuan dan kesamaan target
antara semuakekuatan jahiliah terhadap Islam dan
kaum muslimin dengan usaha yang tidak pernah
pufus unhrk mencapai target ihr. Kemudian mele-
barkannya sepanjang zaman tanpa pembatasannya
dengan suafu kondisi atau zarnmt.

Tanpa mengetahui ketentuan pasti tersebut
dalam tabiat hubungan antara masyarakat Islam
dan masyarakat jahiliah dan penafsiran fenomena-
fenomena yang timbul darinya, dengan merujuk
kepadanya, tidak mungkin memahami tabiat jihad
dalam Islam. Juga tidak mungkin memahami tabiat
peperangan yang panjang antara kekuatan jahiliah
dan kekuatan Iglam. Tidak mungkin pula mema-
hami pembangkit-pembangkit semangat kaum
mujahidin yang pertama, rahasia-rahasia penaHuk-
an Islam, rahasia-rahasia perang terhadap ani.
misme dan salibisme yang tidak pernah padam
sepanjang empat belas abad, walaupun disebabkan
buruknya pendidikan dan nasib.

Kini mereka telah berlepas dari hakikat Islam
dan tiadatersisa darinyakeorali simbolnya Mereka
tenggelam dalam kekuatan balatentara komunis,
animisme, dan salibisme di Rusia, Cin4 Yugoslavia,
Albania, India, Kasrnir, Ethiopia, Siprus, Keny4
bagian Utara Afrika dan Amerika Serikat. Hal itu
ditambah lagi dengan praktik-praktik kejam dan
buas untuk membasmi segala benih-benih kebang-
kitan Islam di setiap tempat di dunia Islam, atau
(dengan penyataan lebih tepat) yang sebelumnya
Islam. Komunisme, animisme" dan salibisme ber-
sama-sama menjalin kerja sama dan persekutuan
dengan lembaga-lembaga yang menangani pemus
nahan benih-benih kebangkitan tersebut. Para
musuh itu disertai dengan banfuan danayangber--
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limpah untuk biaya jaminan dan menjaga rahasia
pemusnahan tersebut.

Sesungguhnya hal itu tidak akan dipahami se
dikitpun tanpa mengetahui ketentuan pasti tersebut
dan fenomena-fenomena yang timbul darinya.

Tblah jelas ketentuan tersebut sebagaimana di.
kemukakan sebelumnya, yaihr sebelum turunnya
surah at:Taubah dan setelah penaklukan Mekah
dalam dua fenomena yang dijelaskan di muka.
Tampak dengan jelas bahwa mau tidak mau kita
harus mengambil langkah final tersebut di J azkah
Arab baik terhadap kaum musyrikin maupun Ahli
Kitab.

Namun, kejelasan semua hal tersebut unfuk
kepemimpinan Islam saat ihr, tidak otomatis malana-

nya juga jelas bagi setiap komunitas dan kelompok
di masyarakat muslim. Khususnya, bagi yang baru
beriman dan mualaf, abalagi bagi orangorang yang
lemah hatinya dan orangorang munafik.

Dalam masyarakat muslim, ada yang merasa ke
beratan dengan pembatalan perjanjian damai de-
ngan seluruh kaum musyrikin. Yaitu, setelah empat
bulan berlalu bagi orangorang yang melanggarnya,
orang{rang yang perjanjiannya tanpa batas waktu,
orang{rang yang tidak memerangi kaum muslimin
walaupun tanpa perjanjian, dan orang{rang yang
memiliki ikatan perjanjian kurang dari empat bulan.

Juga setelah masa berlakunya habis bagi orang-
orang yang memiliki perjanjian dengan batas waktu
tertenfu dan mereka tidak mengrrangi sesuafu pun
(dari isi perjanjian)mu dan tidak (pula) mereka
membanfu seseorang yilng memusuhi kamu. Ada
orang-orang Islam yang menolak pembatalan itu
walaupun kaum muslimin berhak mengacuhkan
perjanjian terhadap mereka yang telah melanggar-
nya dan terhadap orangorang yang ditakutkan ber-
khianat terhadap perjanjiannya. Hal ini sebagai-
mana telah disebutkan dalam hukum peralihan
yang dikandung firman Allah,

Jila lmmu k:hnw atir alan (ta1 adiny a) pengkhianatnn
dari suatu golnngan, makn lembaliknnlnh pcrjanjian
itu lupada merela dengan carayangjujur. Sesungguh-

nya Allah tidak menyukni orang-orang yang ber-
khiarmt." (al-Anfaat 58)

Sesungguhnya pembatalan perjanjian-perj anjian
dengan selain mereka setelah empat bulan atau
setelah masa berlakunya yang ditetapkan, mungkin
bagi mereka bertentangan dengan apayang mereka
ketahui dan kebiasaan yang mereka dapatkan
dalam mengikat perjanjian damai terhadap para

mu'ahidin dan membiarkan bebas orang yang
terikat di dalamnya. Namun, Allah menghendaki
perkara yang lebih besar dari biasanya dan langkah
spektakuler yang belum dijalani sebelumnya.

Dalam masyarakat muslim juga ada yang me-
mandang bahwa tidak penting lagi berperang me-
lawan kaum musyrihin secara umum dan mengejar
mereka hingga kembali kepada Islam, setelah
Islam jaya di JaztahArab dan orangorang musyrik
tidak tersisa lagi kecuali beberapa kantong yang
tersebar di beberapa tempat yang tidak perlu di.
khawatirkan keberadaannya bagi Islam saat ini.
Komunitas ini tidak terbebas dari rasa keberatan
unfuk memerangi para kerabaf sahabal dan oftmg-
orang yang terikat dengan mereka dalam hubung-
an sosial dan ekonomi yang bermacam-macam,
selama masih ada harapan bagi masuknya mereka
ke dalam Islam tanpa perlakuan yang kejam ini.
Namun, Allah menghendaki berdirinya unsur-
unsur masyarakat atas dasar akidah semata-semata
dan Jazirah fuab murni hanya untuk Islam. Juga
agar seluruh datarannya inenjadi piiakan yang aman
baginya Sedangkan, Dia Mahatahu bahwa Romawi
bersiapsiap menyerang Islam di dataran Syam
sebagaimana akan dilalui bahasan sebentar lagi.

Dalam masyarakat muslim ada yang takut ke-
pada kelesuan pasar dan kebangkrutan yang timbul
diakibatkan oleh putusnya hubungan perdagangan
dan ekonomi di seluruh penjuruJazirah disebabkan
permaHuman perang total atas seluruh kaum kafr
di dalamnya. Pengaruh hal itu akan terasa sekali di
musim haji, khususnya setelah ada larangan bagi
kaum musyrikin berhaji setelah tahun itu dan tidak
bolehnya kaum musyrikin memakmurkan masjid-
masjid Allah. Apalagi bila ditambah lagi dengan
pandangan bahwa langkah tersebut tidak penting
dilakukan dan terbukanya kemungkinan mencapai-
nya dengan jalan damai yang lamban. Namun, Allah
menghendaki berdirinya unsur-unsur masyarakat
atas dasar akidah semata-semata, dan agar akidah
menjadi ukuranyang paling kuat dalam hati setiap
mukmin dari segala yang lainnya. Sebagaimana
Allah menghendaki untuk memaklumkan kepada
mereka bahwa Dia adalah Maha Pemberi rezeli
satu-sahrny4 dan bahwa penyebabpenyebab rezeki
yang tampak bukanlah satu-satunya penyebab yang
diatur dan ditundukkan bagi mereka dengan
kekuasaan-Nya.

Dalam masyarakat muslim ada orang-orang yang
berhati lemah, ragu, mualaf, orang{rang munafik,
dan lain-lain yang masuk ke dalam Islam secara

A
t,
Al
Jt



Tafsir Fi Zhilalil-Qur' an V (28s) Juz X: Bagian Akhir al-Anfaal & krmulaai at:faubah

berbondong-bondong dan belum terbentuk dengan
tabiat Islam. Ada di arfiNamereka yang takut me
merangi kaum musyrikin secara total, dan takut
kebangkrutan dan kelesuan pasaryang timbul akibat
pembatalan tempat-tempat pedagangan, dan kurang-
nya keamanan dalam berdagang, diskibusi, putus-
nya bansportasi, dan beban biaya jihad secara umum.
Ia tidak mendapatkan dorongan yang kuat dari
dirinya untuk menanggung ini semua. Ia masuk
Islam karena ia menang, jaya, dan kokoh. Jadi, ia
masuk Islam karena melihatnya sebagai peluang
yang menguntungkan tanpa beban keringatyang
berat. Sedangkan, pandangan kewajiban perang
total tidak mendatangkan manfaat apa-apa bagi
mereka. Padahal, mereka baru saja masuk Islam, ke
napa harus menanggung beban biayayang besar?

Allah hendak menyeleksi barisan dan hati-hati
kaum muslimin. Dia berfirman kepada mereka
dalam surah at-Taubah ayat 16, 'Apakah ltnmu
mmgira bahwa lamu akan dibiarlan (begilu saja),

sedang Allah belum rnengetahui (dalam kenyataan)

nratg-orang lang ba7ihad di antara lwmu dnn ti.dnk

mengambil menjadi teman yang setia selnin Allah,
Rnsul-Nya, dan orang-orang Jang beriman. Allah
Malu. Mmgenhui apa y ang lamu kerj alan. "

Perilaku yang carut-marut dan bercampur aduk
dalam masyarakat muslim ini membutuhkan
penjelasan panjang dan terperinci dengan berbagai
gaya bahasa dan isyarat dalam bagian surah ini.
Tujuannya untuk menyembuhkan kegagalan-ke
gagalan yang terdapat dalam jiwa-jiwa kaum mus-
limin, kesemerawutan dalam barisan-barisan mereka,
dan syubhat-syubhat yang terdapat dalam sebagian
hati kaum muslimin yang iKrlas.

Hal tersebut menjelaskan betapa urgensinya
memulai surah ini dengan permakluman umum
bahwa Allah dan Rasul-Nya benar-benar berlepas
diri dari kaum musyrikin. Permalduman umum dari
Allah dan Rasul-Nya tersebut perlu ditegaskan
berulang kali setelah ayat pertama dengan tekanan
yang sama dan kekuatan dan ketinggian gaya
bahasa yang sama. Sehingga, tidak tersisa lagi di
hati setiap mukmin hubungan dalam bentuk apa
pun dengan kaum yang Allah dan Rasul-Nya telah
berlepas diri dari mereka.

" (Inilah perny ataan) p emutusan pnhubungan dari-
padn Allah dnn Rnsul- Ny a (y ang dihndnplnn) lupadn
zrang-orang musyrikin yang knmu (knum muslimin)
tel.ah mengadaknn pujanlian (dengan mnela)" (at-
lbubah: l)

"Dan (inil"ah) suatu permakluman dari Allah dnn
Rnsul-Nya kzpadn umnt m.anus'ia padn lnri lnji akrtar,

balwa sesurryguhnya All"ah Rnsul-Nya bulzpas diri dari
orang-nrang musyrikin." (at-Taubah: 3)

Dengan demikian, dibutuhkan kondisi yang
membuat tenteram kaum mukminin dan kekha-
watiran bagi kauni musyrikin bahwa sesungguhnya
Allah menghinakan orang-orang kafir. Selain itu,
orang-orang yang menjadikan mereka penolong-
penolong dan pemimpin-pemimpin tidak akan
dapat melemahkan Allah dan tidak pernatr bebas
dariazabAllah,

'Maka, brjaknkh lwmu (knurn musyrikin) di mulw
bumi sehma enQat bulnn dan lwnhuilnh baluoa se-

sangguhny a lamu tidak alwn dapat mzbmnlilan Allnh
dan sesungguhrrya Allah menghinakan orang-lrang
lwfir."(atltaubah: 2)

"Kemudian jika lamu (kaum musyrikin) bntobat,
mnka bntobat itu lebih baik bagimu; dan jilw lamu
bnpahng mnla letahuilnh balut a sesanguhnya lamu
tidak dnpat mzlcmnhlmn Allnh. Beritalanlnh lnpod"
orang- mang lafr (b ahan mne la akan mmdapat) silca
y ang p edih. " (at-Taubah: 3)

Dibutuhkan pula ketegasan pengingkaran
bahwa tidak mungkin ada perjanjian dari sisi Allah
dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyriki4
kecuali orang-orang musyrikin yang telah meng-
adakan perjanjian dengan kaum muslimin dan
mereka berpegang teguh dengan isi perjanjian itu.
Maka, terhadap mereka itu harus dipenuhi per-
janjiannya sampai batas waltunya, selama mereka
tetap berpegang dengannya. Bersama itu pula
kaum mukminin diingatkan bahwa kaum musyri-
kin tidak mengindahkan perjanjian terhadap kaum
mukminin dan tidak menganggap tercela unhrk me
langgar dengan kejam bila mendapat kesempatan
dan kekuatan untuk melaksanakannya. Allatr meng-
gambarkan kekufuran kaum musyrikin tersebut
dan kebohongan mereka ketika menampakkan
sikap bersahabat dan kasih sayang kepada kaum
mukminin ketika kaum mukminin berada dalam
kejayaan,

"Bagaimann bka (ada perjanjinn dari sisi Allah dan
Rnul- Ny a dmgan nrang- orang muryrikin). Padalnl,
jika muekn mempnoleh lumm^angan tcrladnp lumu,
mereka tidak memelihara hubungan leekerabatan
tnhad.ap knmu dan tidak (puk mmgindahkan) per-
janjian. Merelu menyennnglun hatimu dmgan mulut-
nya, sedang hatinya menolak. Kebanyakan mereka
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adalah orang-lrang yngfasik (tidak menepati per-

lanjian). Mnelca rnenuk arknn ay at-ayat Allnh fungan
hnrga y ang sedikit, lnlu muekn menghnlangi (manusiQ

dari jalan Alkh. Sesungguhrrya amat buruklah apa

yang mneka lerjalan itu. Merekn tidak memelihara
(hubungan) kerab at tuladnp orang- lrang mukmin dnn

tidak (puln mmgindahkan) perjanjian. Dan muekn
itulah orang-orang Iang melampaui batas." (at-
Taubah:8-10)

Karena itu, menjadi sangat penting untuk mem-
bangkitkan kembali kenangan-kenangan pahit
yang ada dalam hati kaum mukminin, dan mem-
bangkitkan perasaan-perasaan marah, balas den-
dam, dan penyembuhan sakit hati mereka dari
musuh-musuh mereka, yang juga musuh-musuh
Allah dan musuh-musuh Islam.

'Mmgapaknh lmmu tidnk m.anerarg orang- orarry yrg
mmtsak sumpah (j anli)nya, padahal nnela telah leras
Itmauanny a untuk mmgus ir rasul dnn mae knlnh y ang
pntama knli memulai memnangi lmmu ? Mmgap alffih
kamu takut kepada mereka padnhnl Alkhlah yang
berhak untuk kamu takuti, jika lmmu benar-benar

orang yang bnim.an. Perangilnh mnela, niscaya Allah
alun menyika merelm dengan (pnantarann) tangan-

tanganmu dnn Alkh almn menghinnlan mnekn dnn
merwlong kamu tnhadnp merelea, snn mehgalun h"ati

nrang- nrarg yang bniman. Dan, mmghil"anglun panas

hnti orang-mangmulonin. Allah mmnimn tobat orang

yang dilrchmdakLNya. Alkh Maltn Mengetaltui lagi
Mahabij aks ann. " (atlatbah : 13 - 15)

Hal tersebut menentukan adanya pemisahan
total atas dasar akidah, mengalahkan dan meng-
abaikan segala perasaan kekerabatan dan maslahat
sekaligus. Juga adanya ketentuan harus memilih
antara hubungan kekerabatan dan maslahat atau
memilih Allah, Rasul-Nya, dan jihad di jalan-Nya.

Maka, kaum muslimin harus memilih salah satu
jalur jalan tersebut,

"Hai orang-lrang yang beriman, janganlah kamu
j adi lan b ap a k - b ap ak dnn s au dnr a - s au dnramu p emim -

pin-pemimpinmu, jikn mereka lebih mengutamakan
leeknfiran atns kzimnnnn. Barangsiapa di antnra knmu

y ang menj adilmn merekn se bagai p emimpin-p emim-
pinmu, mala merelu itulah orang-orang yang alim.
Katalmnlah, likn bapak-bapak, anak-anak, saudara-
saudara, istri-istri, kaum leluargamu, hnrta kekn)aan
yang lumu usalalun, pnniagaan yang lmmu A:lnwatiri
lrzrugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yng
lrnmu sukai, adalahlebih kamu cintai daripadaAlkh

dnn Rnsul- Ny a dnn (dari) b erj ilnd di j alan- Ny a, mnla
tunggulah s ampai Allah mendatangkan leeputusan-

Ny a. Allah tidnk memberi petunjuk lupada orang-orang

fasi k. " (atlaub ahz 23 -2 a)

Karena ifu , menjadi sangat penting untuk meng-
ingatkan kaum muslimin kembali tentang per-
tolongan Allah bad mereka di banyak tempat per-
tempuran. Adapun paling dekat dengan ingatan
mereka adalah di Perang Hunain ketika mereka
pada awalnya kalah total, dan tidak adayang menG
long melainkan hanya Allah dengan balatentara-
Nya dan dengan memantapkan Rasul-Nya,

"S esungguhny a Allah telnh rneno lnng kamu (ni kaum
mukminin) di medan peperangan yang banyak, dan
(ingatkh) pepffangan Hunain, yaitu di waktu kamu
menjadi congkak karenn banyaknya jumlnhmu, mnlm
jumlah yang banyak itu tidak memberi m.anfaat
kepadamu sedikit pun dan bumi yang luas itu tel,ah

terasasempit obhmu,lumudian lmmu lari lu belnknng

dtngan bucnai-bnai. IQmudian Allah menurunknn
Irztmongan lrzpada Rnsul-Nya dnn lcepadn zrang-orang

yang beriman. Allah menurunknn baln tentara yang
lamu tiada melihatnya. Allah mmimpaknn bencann

lrzpadn orang- nrang I ang kafa dan demikianl.ah p em-

baLasan lupada orang-orang yng kartr." (at{bubah:
25-26)

Karenanya, menjadi sangat penting pada akhir-
nya unfuk menenteramkan hati kaum mukminin
dalam persoalan {ezeki yang mereka khawatirkan
terjadi kebangkrutan dan kelesuan dalam musim
tersebut dan terganggunya transaksi perdagangan.
Allah mengingatkan mereka bahwa rezeki itu
tergantung dengan kehendakAllah, bukan datang
melalui jalan-jalan dan sebab-sebab yang mereka
sangka,

"Hai orang- orang y ang buimnn, sesungguhnya orarry-

orang yng musyrik itu nnj is, mnlca j anganlnh mere lu
mndrkati Masiidil Haram sesudalt tahun ini. Danjila
kamu khawatir menjadi miskin, makn Allah nanti
akan memberikan leekayaan fupadamu dari lwrunia-
Ny a, jika Din nmgtvndaki. Seiungguhny a Allnh Maha
MengetahuilagiMalmbijalcsana."(atlaubah:28)

Penegasan-penegasan dan kepufu san-keputus-
an, isyarat-isyarat dan pembangkifpembangkit, dan
keterangan panjang dengan gaya bahasa yang ber-
aneka ragam tersebut menjelaskan tentang kondisi
masyarakat muslim setelah penaklukan Mekah,
dan masuknya unsur-unsur baru dan banyak ke
dalamnya. Sekiranya masyarakat Madinah dengan
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perjalanan dan pendidikan panjang yang mereka
dapat dari Rasulullah belum mencapai derajat
komitmen yang kokoh, kuat, murni, dan terang,
pastilah fenomena-fenomena ini menjadi penyebab
bahaya yang sangat besar bagi eksistensi Islam,
sebagaimana telah kami kemukakan sebelumnya
berulang-ulang.

Cukuplah itu sebagai penjelasan sekadarnya
tentang keterangan umum mengenai bagian awal
dari surah ini. Juga apa yang dijelaskannya tentang
kondisi masyarakat muslim pada masanya. Marilah
kita masuk ke dalam nash-nash di atas secara ter-
perinci.

Ma^klumat Auah u-r; *r.
terhadap Kaum Musyrikin

*"{F:Gi,4Gr.liJya/ii,:\:tiv
,sh?ffi rA;:6,fi 63ejsierj"a
.A;;;{G"b,'J5+'uf!:lc}';\1L?r'6i-
'6.rfr G"n;';ifr "Ji4rlrdiS-*g\Jy

rAlt"€i"n"'Hlgi'r3oghFi:
;i-(i)j;{i$i*r{t"#,*,ft3\
,{,%-{,i 

"rd.i5w 
} w <rii { r 3

J#:^t1;g5tfj&,i3#:vk$.{'14'
f$f:*:trst'tgiU;5Uffi ,ti-t
i;fr'i'3!-o:^;j":t&|r(;;\i&f6
1 j-A:$ jtiy_,i ;cay)c"7'jL"&i\r!';r,
t';S:;t':,1!;i{V1i:nii4J\Yir;3
'egQl':56<f-rifi:;A"S
t6;:6.1{;;iAr*isiCv"4*;t'fK
" (Inilah pernyataan) pemutusan perhubungan dari-
pada Alkh dan Rnul- Nya (y ang dihannpfun) lupada
lrang-orang musyrikin yang lmmu (laum muslimin)
telnh mengadalwn perj anjian (dengan merelu). Mala,
berjal"anlah knmu (kaum musyrikin) di mulu bumi
sel.ama empat bulnn dan lunhuilnh bahwa sesungguh-

nya lumu tidnk akan dapat rnelemahknn Allah dan
s esungguhny a Allah mmghinaknn orang- orang lnfv.
Dan (inilah) suatu permakluman dari Allah dan
Rasul- Ny a lrzpadn umat mnnusia pada lari lwj i akbm,
balwa saungguhnya Allnh dnn Rnsul- Nya bnlzpas diri
dari orang-orang musyrikin. Kemudian jika kamu
(lmum muryikin) bntobat, mnJm bertnbat itu lzbih baik
bagimu; dan jiln kamu bnpaling makn lunhuilah
bahwa sesunguhnya lwmu tidak dapat mzlemnhknn
Allnh. Bnitaknnkh lwp ada wang- orang lafir (bahwa
rnereka akan mendapat) silca yang pedih. Kecuali
urang-zrang musyrikin yarry lwmu telnh mcngadalwn
perjatjian (dengan mneka) dan mereka tidak me-
ngurangi sesuatu pun (dnri isi ptrjanjian)mu dnn tidnk
(puk) mueka membantu seseurang )ang memusuhi
lamu, mnlu tnlndnp mneltn itu penuhilnh janjinya
sampai batn waktunya. Saangulatya Allnh mmlulcai
arang-mang yang botakoa. Apabik sudah hnhs bulan-
bulan lwram itu, mala bunuhlnh orang- mang musyi -
kin itu di m.aru saja lmmu jumpai mnelw, dan tang-
kapkh mereka. Kepunglah mereka dnn intailah di
tempat pengintaian.Jikn merelm butobat dnn men-
dirilmn slnlnt snta mmurailan zplwt, mnlm berihh
lrzbebasmt lwpada mnela untuk berjalan. Serunguhnya
Allah Malm Pengampun Lo,gi Ma]* Pmyayang. Dan
jila seorang di antara orarg-mangmusyikin itu me-
minta pnlindungan lupadamu, m.aka lindungilah ia
supaya ia sanpat mendtrryar fnrnn Allnh. Kemudian
antarlanlah in ke tempat yarg aman bagtnya. Demi-
kian itu dis eb ablmn mnelw laum y ang tidak mntgeta-
huL"(atlaubih: 1-6)

Ayat-ayat ini dan ayat-ayat sesudahnya sampai
ayat kedua puluh delapan, furun unhrk membatasi
hubungan-hubungan final antara masyarakat mus
lim yang telah kokoh keberadaannya di Madinah
dan di Jaztah fuab secara umum, dengan sisa
orang{rang musyrikin di Jazirah Arab yang belum
masuk ke dalam agama ini. Kepada kaum musyri-
kin inilah ayat-ayatini dan ayat-ayat sesudahnya
furun unfuk menenfukan batasan hubungan final
antara mereka dengan masyarakat muslim, dalam
naungan ketentuan-ketenfuan yang dihormati se
perti yang telah kami jelaskan secara panjang lebar
baik di pendahuluan suratr ini maupun di pengantar
pelajaran bagran ini secara khusus.

Gaya bahasa ayat-ayat di atas dan isyarat-isyarat
pernyataan di dalamnya datang dalam bentuk gaya
permakluman yang umum dan gaya tufur yang
tinggr. Gaya bahasa dalam pernyataannya dan gam-
barannya mengenai tema dan suasana yang me
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ngelilinginya sangat cocok dan serasi. Demikianlah
caraAl-Qur'an dalam mengungkapkan suatu masalah.

Terdapat banyak riwayat yang dikutip berkenaan
dengan kondisi-kondisi yang terjadi ketika terjadi
permakluman umum ini, cara penyampaiannya,
dan siapa yang berfugas menyampaikannya. Dari
beberapa riwayat tersebut yang paling bena4 paling
dekat dengan tabiat segala sesuatu, dan paling se-
suai dengan fakta kaum muslimin pada saat itu
adalah riwayat yang dipilih oleh Ibnu Jarir ketika
memaparkan riwayat-riwayat tersebut. Kami me-
ngutip beberapa komentarnya di sini yang sesuai
dengan pandangan kami dan mengacuhkan ko
mentarnya yang tidak kami sepakati dan pernyata-
annya yang saling bertentangan. Kami tidak men-
diskusikan berbagai riwayat tersebut dan juga tidak
mengomentari komentar-komentar Ibnu Jarir ath-
Thabari. Namun, kami menguatkan apa yang kami
pandang lebih kuat dari kejadian sebenarnya se-
telah merujuk beberapa sumber dan melakukan
penelitian.

Ibnu Jarir berkata dalam riwayatnya dari Mujahid;
"Mengenai firmanAllah surah at:Taubah ayat 1,

' ( Inilah p e rny ataan) p emu tus an p e r hu b urryan dar i -
pann AIkh dnn Rnsul- Ny a (yang diludnpknn) fupadn
nrang-lrang musyrikin yang knmu (lau* muslimin)
telah mengadakan perjanjian ( dengan rnereka)', ia
mengatakan bahwa ayat ini turun kepa da alilul aMi
yaitu Bani Mudlaj dan kaumArab yang mengikat
perjanjian damai dengan mereka, dan orangorang
yang rnemiliki ikatan perjanjian damai. Rasulullah
tiba dari Tabuk setelah usai perang, kemudian
beliau ingin berhaji. Kemudian Rasulullah ber-
sabda 'Sesungguhnya Baitullah (Ka'bah) masih di-
kunjungi oleh lwum musyrikin yarry melnkulmn tawaf
dengan telnnjang. Aku tidnk sukn berhaji hingga lal itu
tidak terjadi l"agi.'Maka, Rasulullah pun mengutus
Abu Bakar danAli. Kemudian keduanya berkeliling
memaldumkan kepada semua orang; diDzilMajaz,
di pusat-pusat perdagangan, dan di seluruh tempat
haji. Keduanya memaHumkan kepada orang{mng
yang memiliki hubungan perjanjizin damai agar
merasa aman selama empat bulan. Yaitu, bulan-
bulan yang berturut-turutyang akan berakhir; dua
puluh hari dari akhir bulan Dzulhijjah hingga se
puluh hari awal dari bulan RabiulAkhir, kemudian
habislah masa berlakunya perjanjian tersebut. Ke
duanya memaklumkan kepada semua orang bahwa
tidak ada pilihan lain bagi selain perang, kecuali
mereka mau beriman. Maka, semua orang pun
beriman pada saat itu dan tak seorang pun yang

ketinggalan dan membangkang."'
Ibnu Jarir memufuskan tentang masa awal dan

masa akhir dari masa berlakunya perjanjian ter-
sebut dan maksud dari kedua batas tersebut. Ia
mengatakan bahwa pendapat yang paling benar
dari pendapat-pendapat tersebut adalah pendapat
yang menyatakan bahwa masa berlakunya (perjan-
jian tersebut) yang ditetapkan olehAllah terhadap
ahlul ahdi dari kaum musyrikin dan pemberian
kebebasan bergerak kepada mereka dengan fir-
man-Nya dalam surah at-Taubah ayat 2, 'Maka,
berjalanlah kamu (kaum musyrikin) di mulu bumi
selamn empat bulan" Jangka wakhr ini diperunfuk-
kan bagi ahlul adiyangmemusuhi Rasulullah dan
melanggar perjanjian mereka sebelum berakhir
jangkawaktunya.

Sedangkan, terhadap orang-orang yang belum
melanggar perjanjian damainya dan belum memusuhi
Rasulullah, maka Allah memerintahkan kepada
Nabi.Nya agar menepati perjanjian antara ia dengan
orang{rang tersebut hingga berakhir jangka wakhr-
nya dengan firman-Nya dalam ayat 4 surah at:Thubah,
"Kecuali zrang-orang musyrikin yang kamu telah
mengadalrnn perjanjian (dengan muelu) dan merekn

tidnkmmgurangi sesuatu pun (dari isi perjanjian)mu
dan tidak (puk) mereka membantu sesenrang lang
memusuhi lamu, makn terlannp mnelm itu pmuhilnh
j anj iny a sampai batas waktuny a. Sesungguhnya Allah
meny ulai orang- nrang ) ang bntalata. "

Menurut lbnu Jarir, bila ada orang yang men-
duga bahwa firman Allah dalam surah yang sama
ayat 5, 'Apabiln sudnh lwbis bulnn-bulnn haram itu,
mnka bunuhlah ararry-urangmu"syrikin itu di mana saja

knmu jumpai mnelm, dnn nnglaplah muela. Kepung-

lah merelu dan intailnh di tunpat pengintaian",ber-
tentangan dengan pendapatyang kami kemukakan
dalam masalah tersebut bahwa ayat tersebut me
nunjukkan bahwa kewajiban atas setiap mukmin
untuk membunuh setiap kaum musyrik adalah
setelah berakhirnya masa empat bulan, maka se-
sungguhnya hakikat kebenaran dalam perkara ter-
sebutbertentangan dengan dugaannya. Hal itu di-
sebabkan oleh keterangan ayat sesudahnya yang
menunjukkan atas kebenaran pendapat kami dan
menunjukkan salahnya dugaan orang yang men-
duga bahwa setelah berakhir masa empat bulan,
dibolehkan membunuh setiap kaum musyrikin
baikyang memiliki ikatan perjanjian dengan Rasu-
lullah maupun tidak memilikinya. Yaitu, firman Allah,

/,1:
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"Bagaimnrn bisa odn perj anj ian (amnn) dnri sN Alhh
dan-Rnsul- Nya dmgan mang- nrang musyrikin, lucuali

orang- nratlg yang lwmu tekih mmgadnlun p ni anj ian
(deigan mereka) di dekat Masjidil Haram? Maka,

setnntn m.erelu bnlnku Lurus tnhadnpmu, fundnklnh

lamu bnlaRat lurus (puln) tnhndnp mnela. Saunguh-
ny a Altnh m.enyulai orang- orarry y atry bntaht a. " (at-
Taubah:7)

Mereka yang dimaksudkan dalam ayat tersebul
kata Ibnu Jarir, semuanya adalah orang-orang
musyrikin. Sedangkan, Allah telah memerintahkan
Rasulullah dan kaum mukminin untuk memegang
teguh perjanjian damai mereka selama kaum
musyrikin juga berpegang teguh kepadanya. Yaitu,
yang terbutti dalam kondisi tidak adanya pelang-

garan terhadap perjanjian mereka dan tidak adanya
pemberian pertolongan dan pemasukan senjata

terhadap musuh-musuh kaum muslimin unhrk me
nyerang kaum muslimin.

Dalam riwayat-riwayat yang jelas dari Rasulullah

diceritakan bahwa sesungguhnya Rasulullah me
ngutus Ali bin Abi Thalib untuk memaklumkan
'berlepas diri' terhadap semua ohlul ahdiyang me
miliki perjanjian damai dengan mereka' Rasulullah

memerintahkan Ali untuk menyampaikan pesan

yang di dalamnya antara lain ada pernyataan,
"Barangsiapa yang memiliki hubungan perjanjian

damai dengan Rasulullah, maka perjanjian damai
tersebut berlaku hingga masa jangka waktunya
berakhir." Di sini terdapat dalil sangat jelas yang

menunjulikan kebenaran pendapat kami. Pasalnya

Allah tidak menyuruh Rasulullah untuk memutus
kan perjanjian damai yang telah beliau tanda
tangani dengan ahlul ah.di dalam masa waktu ter-
tentu, selama mereka tetap berpegang teguh ke-
pada isi perjanjian tersebut dan tidak melang-
garnya.

Selain itu, pernyataan yang dibacaAli juga me
nunjukkan pula bahwa masa empat bulan tersebut
ditujukan kepada orangorang yang melanggar per-
janjian damainya sebelum masa'jangka waktunya
habis, atau kepada orang-orang yang memiliki
hubungan perjanjian damai yang tanpa batas wakhr
tertentu. Sedangkan, kepada orang-orang yang

memiliki hubungan perjanjian damai dengan batas
an waktu yang jelas dan belum melanggarnya,
maka Rasulullah diperintahkan untuk menyem-
purnakan masa jangkawakhr yang telah ditetapkan
hingga berakhir. Dengan pesan itulah Rasulullah
mengufus para ufusannya untuk menyampaikan-

nya di musim haji kepada semua suku Arab.
Ibnu Jarir berkata dalam komentar lain atas

bermacam-macam riwayat yang berkenaan dengan
perjanjian damai. Ia berkata, "Riwayat-riwayat ini
dan yang semisal dengannya menunjukkan ke-

benaran atas pendapat kami bahwa masa empat
bulan adalah dipgruntukkan kepada orimg{rang
yang kami sebutf<an. Sedangkan, terhadap orang-

orang yang memiliki hubungan perjanjian damai

hingga batas waktu yang ditetapkan, maka Rasu-

lullah dan kaum mukminin tidaklah diberi hak
unhrk melanggarnya dan memusuhi musuh-musuh

mereka dengan menyerangnya. Oleh karena ihr,

Rasulullah menyempurnakan perjanjian damai

tersebut hingga batas akhirnya Hal ihr merupakan
perintah Allah kepada beliau. Ihrlah yang ditunjuk-
kan denganjelas oleh ayat di atas, dan diperkuat
oleh riwayat-riwayat dari Rasulullah.

Meskipun kami telah menghapus riwayat-riwa-
yat yang lemah dan riwayat-riwayat yang timbul
disebabkan oleh pengaruh persaingan dan perten-

tangan politik antarakaum Syiah pendukung Ali
dan para pendukung bani Umayyah, atau ahli
sunnah, namun kami dapat menyimpulkan bahwa
"sesungguhnya Rasulullah menguhrs Abu Bakar
sebagai amir haji pada tahun itu karena beliau
sangat membenci berhaji bersama orang-orang
musyrik yang masih tawaf sambil bertelanjang.
Setelah Abu Bakar bertolak menuju Mekah, lalu
turunlah beberapa ayatdi awal surah at:Taubatr ini.

Maka, Rasulullah pun mengutus lagi Ali bin Abi
Thalib untuk melengkapi pes:ul yang dibawa oleh

Abu Bakar. Ali pun memaHumkan semua isi kan-

dungan ayat-ayat tersebut dengan segala keputusan
final. Di antaranya menyatakan bahwa setelah

tahun tersebut tidak diperbolehkan lagi seorang

musyrik pun bertawaf di Baittilah (Ka'bah)."

At-Tirmidzi meriwayatkan dalam sunarnya di
kitab tafsir dengan sanadnya dari Ali bahwa ia

berkata, "Rasulullah mengufu sku setelah turunnya
ayat,"Bara'aft, dengan empat pesan. Yaitu, tidak
boleh bertawaf di Ka'bah dengan bertelanjang,
tidak boleh seorang musyrik pun mendekati Mas
jidil Haram setelah tahun tersebut, barangsiapa
yang memiliki hubungan perjanjian damai dengan

Rasulullah maka masa berlakunya hingga berakhir
jangka waktunya, dan tidak akan masuk surga

kecuali jiwayang berislam (muslim)." Inilah riwayat
yang paling benar dalam masalah ini, dan kami
cukupkan bahasan ini dengan itu.
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" (Inilah pernyataan) pemutusan perhubungan dari-
padn Alkh dnn Rnsul- Nya (y ang dihndaplun) kepadn
orang-orang musyrikin yang knmu (lmu- muslimif
telnh mengadnlnn perlanjian (dengan mnelw)." (at-
Taubah: l)

Permakluman umum ini dengan senfuhan yang
sangat tinggi, mengandung kaidah dasar ber-
kenaan dengan hubungan antara kaum muslimin
dan orangorang musyrik pada masa itu di seluruh
dataran J azkah fuab. Perjanjian-perjanjian damai
yang disinggung adalah perjanjian-perjanjian yang
terjadi arfiara Rasulullah dan kaum musyrikin di
Jazirah Arab saat itu. Permakluman pemutusan
hubungan dari Allah dan Rasul-Nyaterhadap orang-
orang musyrik ini menenhrkan batasan sikap setiap
muslim dan menyentuh sangat mendalam dan
dahsyat terhadap setiap hati setiap muslim, tanpa
tersisa peluang sedikit pun unfuk mundur dan ragu.

Setelah permakluman umum ini, diikuti pula
dengan penjelasan-penjelasan, klasifi kasi-klasifi-
kasi, dan keterangan-keterangan berkenaan de-
ngannya.

" (Inilah pernyataan) pemutusan perhubungan
daripada Allah dan Rasul-Nya (yang dihadapkan)
kepada orang{rang musyrikin yang kamu (kaum
muslimin) telah mengadakan perjanjian (dengan

mereka)."
lni merupakan penjelasan tentang jangka waktu

yang ditentukan Allah terhadap orang{rang mu-
syrik. Selama empat bulan mereka bebas dan aman
berjalan ke mana saja di muka bumi. Selama itu
mereka tidak akan diserang dengan tiba-tiba dan
keamanan mereka terjamin sampai batas waktu
perjanjian yang ditetapkan. Sehingga, orang-orang
yang berniat untuk melanggar perjanjian melihat
adanya peluang ketika menurut perkiraan mereka,
Rasulullah dan kaum mukminin tidak akan pernah
kembali ke Madinah dari PerangTabuk melawan
Romawi. Ketika melihat celah itu, serta-merta
mereka melanggar perjanjian damainya.

Kapan pelanggaran itu terjadi? Pelanggaran
tersebut terjadi setelah melalui jangka waktu yang
panjang dari masa perjanjian tersebut yang hampir
tidak pernah ditepati dan selalu dilanggar oleh
kaum musyrikin. Di masa sejarah yang mana hal itu
terjadi? Pada masa manusia belum mengenal
hukum kecuali hukum rimba, dan tidak ada yang
menentukan hubungan antara berbagai kelompok
masyarakat melainkan kekuatan dalam perang
ataukah kelemahan di dalamnya. Tanpa melalui

peringatan terlebih dahulu, tanpa ancaman, dan
tanpa pengindahan terhadap isi kandungan per-
janjian, selama ada peluang untuk melakukan penye
rangan, maka mereka menyerang kelompok lainnya.

Namun, Islam lain daripada kebiasaan pada saat
ihr. Islam sejak masa itu (telah meletakkan aturan-
ahran main dalam,berperang). Hal ini dikarenakan
lslam adalah manhaj Allah yang tidak bergantung
kepada zaman tertentu dalam meletakkan kaidah-
kaidah pokok dan dasarnya. Maka, bukan zunan
yang menumbuhkan dan meningkatkannya. Tetapi,
Islarnlah yang menumbuhkan dan meningkatkan
peradaban manusia di sekitar porosnya dan dalam
wilayahnya. Sedangkan, ia (Islam) dengan peng-
aruhnya teru$menerus menghadapi perkembang-
an manusia yang selalu berubah-ubah, dengan
berbagai sarana yang diperbarui dan sepadan
dengan timbulnya perkembangan dan perubahan
dalam pergerakannya.

Dengan diberikannya jangkawaktu bagi orang-
orang musyrik, Allah mengguncangkan hati-hati
mereka dengan kenyataan yang terjadi dan menya-
darkan mereka dengan hakikat ini agar mereka
membuka mata-mata mereka. Sesungguhnya kebe
basan mereka bergerak di bumi tidak akan me-
lemahkan Allah dalam mengejar mereka. Mereka
tidak akan pernah bisa melepaskan diri dari-Nya,
dengan melarikan diri. Mereka tidak akan pernah
bisa melepaskan diri dari akibat yang pasti me-
nimpa mereka sesuai dengan takdir dan keputusan-
Nya bahwa Dia pasti mengalahkan mereka, mem-
bukacela dan aib mereka, dan menghinakan mereka,

"dnn lrztahuilnh bahwa sesunguhny a knmu tidnk alan
dapat melemahknn Allah dan sesungguhnla Allah
menghinatrcan orang-orang kafr." (at-Thubah: 2)

Ke mana mereka akan melepaskan diri dan
kemana mereka akan lari agarAllah tidak mampu
mencari mereka dan mendatangi mereka? Sedang-
kan, mereka berada dalam genggaman-Nya dan
seluruh permukaan bumi berada dalam genggam-
an-Nya pula?!Allah pun telah menetapkan dan me
mufuskan bahwa Dia pasti menghinakan mereka
dan mengalahkan merek4 dan tak ada seoftmg pun
yang dapat menolak ketentuan-Nya?!

Setelah itu, Allah menerangkan tentang batasan
waktu yang dipermaklumkan di dalamnya sikap
berlepas diri ini dan disampaikan kepada orang-
orang musyrik agar mereka berhati-hati dengannya
dan selalu ingat dengan ancaman yang ditetapkan
di dalamnya,
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"Dan (inilah) suatu permakluman dari Allah dan

Rnsul-Nya lupadn umnt m.anusia paln lnri haii al:,bar

bahwa sesungguhnya Allnh dnn Rnsul-Nya bnbpas diri
dari orang-orang musyrikin. Kemudian'iilm kamu
(lwum musyrikin) batobat, malu bertnbat itu lzbih baik
bagimu; dan jika kamu berpaling, maka lcetahuilah

bahwa sesungguhnya kamu tidak dapat melemahknn

Allnh. Bnitnkanlah kzpada orang-orang lmfir (bahwa

mereka akan mendapat) silcsa yarry pedih." (at-
Taubah:3)

Banyak riwayat berselisih tentang batasan apa
yang disebut dengan haji akbar ini, apakah ia adalah

hari Arafah atau hari Nahar 0dul Adha). Yang
paling benar adalah hari Nahar. Sedangkan, makna
ad<pn (dalam ayat tersebut) adalah penyampaian
(permaHuman), dan hal tersebut telah terlaksana
dan sampai kepada setiap orang yang datang di
musim haji tersebut. DipermaHumkanlah bahwa
Allah dan Rasul-Nya berlepas diri dari semua orang
musyrik. Kemudian datang ayat yang mengecuali.
kan masih berlakunya perjanjian damai yang di.
tentukan masa berlakunya hingga berakhir, dalam
ayat selanjutnya. Hikrnahnya sangat nyata dan jelas

dalam menenfukan kaidah umumyang mendasar
dalam garnbann yang mencakup seluruhnya karena
itulah yang menggambarkan tabiat hubungan-
hubungan final. Sedangkan, pengecualian tersebut
hanya berlaku untuk kondisi.kondisi tertentu yang
otomatis akan berakhir dengan habisnya jangka
waktunya.

Pemahaman inilah yang mengajarkan pandang-

an luas bagi tabiat hubungan pasti antara kekuatan
bersenjata yang menjadikan manusia sebagai
hamba Allah semata dan kekuatan bersenjata yang
menjadikan manusia sebagai hamba bagi sekutu-
sekutu. Hal ini sebagaimana telah kami kemukakan
sebelumnya dalam pendahuluan surah ini dan
begitu pula dalam bengantar bagran ayat ini dari
suratr ini.

Bersama dengan permakluman berlepas diri
secara mutlak ini datang pula penjelasan tentang
targhib'janji)anji baik dan memikaf bagi yang me
nerima hidayah dan tarhib' peringatan akan hukum-
an' bagi yang memilih kesesatan.

"Kemudian jika kamu (kaum musyrikin) bertobat,

mnlu bntobat itu lebih baik bogimu; dan jilm lwmu
bnpalirg mnkn lenhuilnh balw a sesungguhny a lmmu

tidak dnpat melemahlwn Allah. Beritakanlnh l"pon"
marg- wang lafr (bahw a mnelw alan mmdnp at) ilcsa
yang pedih."

Tarhib ini dan targhibyang ada di ayat Bara'ah,
keduanya menunjukkan tabiat manhaj Islam. Se-

sungguhnya manhaj Islam itu adalah manhaj yang
menunjukkan hidayah terlebih dahulu sebelum
segala apa pun yang lainnya. Ia memberikan teng-
gang wakfu bagi orangorang musyrik hanya karena
Islam tidak inginlnenyerang mereka dengan tiba-
tiba dan menggempur mereka ketika Islam nutmpu
dan jaya, sebagaimana yang lazim terjadi dalam
hubungan antara negara-negara hingga saat ini.
Islam memberikan tenggang waktu ini agar orang-
orang musyrik dapat merenung dan berpikir, se
hingga dapat memilih langkah terbaih Islam mem-
bujuk mereka unhrk bertobat dari syirik dan kem-
bali kepada Allah. Islam memperingatkan mereka
dengan hukuman kalau berpaling. Islam membuat
mereka berputus asa dari melakukannya. Islam
memperingatkan mereka dengan azab yang pedih
di akhirat di samping kehinaan di dunia. Islam
meletakkan dalam hati-hati mereka keguncangan
yang mengguncang-guncangnya agar timbunan
keraguan yang ada di dalam yang menutup fitah
segera keluar darinya, kemudian ia mendengar
panggilan tersebut dan menyambutnya

Kemudian hal itu pasti memberikan ketenangan
kepada barisan kaum muslimin, dan dalam setiap
hati pihak lain dari segala kelrtrawatiran, keraguan,
ketakutan (dari pengl'*rianatan), dan dari segala
kesempitan dan prasangka. Maka, demikianlah
Allah menenhrkan perkara itu dengan qadhanya.
Akibat aldrirnya'telah ditentukan oleh-Nya sebelum
dimulai.

Setelah memutuskan tentang kaidah umum hu-
bungan dengan kaum yang lain yaitu berlepas diri
secara mutlak dari orang-orang musyrik dan dari
ikatan perjanjian dengan mereka, ketentuan pe-

ngecualian secara khusus dalam batas.batas waktu
yang ditentukan, boleh diberlakukan. Namun, se
telah kondisi.kondisi itu berlalu, maka ketentuan
umum kembali berlaku dengan merujuk kepada
kaidah umum tersebut.

"Kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telnh ru-
ngadalan p nj anj ian (dmgan mnela) dm mnekn tidak
mrnguran$ sesuatu pun (dari isi prjanjian)mu dnn
tidnk (puk) merelw membantu seseorarg yang memu-
suhi lamu, maka terhndap mnekn itu p enuhilnh j anj i -

nya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allnh me-

nyulwi nrang-orang y ang brnhta. " (at-Taubah: 4)

Pendapat yang paling benar tentang orangorang
yang dikecualikan tersebut adalah kelompok bani
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Bakar, yaifu anak keturunan Khuzaimah bin Amir
dari bani Bakar bin Kinanah. Mereka tidak pernah
melanggar perjanjian damai yang ditandatangani di
Hudaibiyah dengan Quraisy dan sekutunya. Mereka
tidak ikut serta bersama bani Bakar dalam per-
musuhan dengan Khuza'ah. Permusuhan ifu dibanhr
dan ditopang dengan bantuan persenjataan oleh
Quraisy. Dengan peristiwa tersebut, batallah per-
janjian Hudaibiyah.

Penaklukan Mekah terjadi setelah dua tahun
berjalan dari perjanjian Hudaibiyah. Padahal, jangka
waktu semestinya dari perjanjian tersebut adalah
sepuluh tahun. Namun, kelompok bani Bakar tetap
berpegang kepada perjanjian tersebut dan tetap
dalam kemusyrikannya. Maka, Rasulullah pun
memerintatrkan unfuk menyempurnakan perjanjian
damai dengan mereka hingga habis masa berlaku-
nya sepuluh tahun.

Ada beberapa riwayat yang menguatkan pen-
dapat kami tersebut, seperti pendapat asSudi yang
berkata, "Mereka adalah kehrrunan bani Dhamuroh
dan bani Mudhij Hayyan dari kabilah bani Bakar."
Mujahidberkata, "Bani Mudlij dan Khuza'ah men-
jalin perjanjian damai (dengan Rasulullah), itulah
yang dimaksud Allah dengan firman-Nya, 'maka
terhndnp mneka itu penuhilah janjinya sampai batas
waktunya'"

Namun, harus diperhatikan lebih dalam lagi
tentang masalah ini karena bani Khuza'ah masuk
Islam setelah penaklukan Mekah. Ketentuan ini
dihrjukan secara khusus kepada orang-orang mu-
syrik yang tetap berpegang kepada kemusyrikan-
nya, sebagaimana dikuatkan oleh kandungan ayat
ke-7 surah at:Taubah, "Bagaimana bisa ada per-
janjian (aman) dari sisi Allnh dnn Rnsul-Nya dengan
orarg-orang musyrikin, kzcuali orang-orarry y ang lumu
telah mmgadalwn p erj anj ian (fungan mne lu) di de lwt
Masjidil Haram? Maka, selnma mereltn bnlnku lurus
terhadapmu, hendaklah kamu berlaku lurus (puk)
tulndnp mneka. Sesungguhnya Allnh mmyulwi orarry-
orang yang bntalala." 

,

Dua kelompok dari kabilah Kinanah tersebut
termasuk dari kelompok yang menandatangani
perjanjian Hudaibiyah di Masjidil Haram, dan
mereka tidak mengurangi sesuatu pun (dari isi
perjanjian) terhadap kaum muslimin dan tidakpula
mereka membantu seseorang yang memusuhi
kaum muslimin. Merekalah yang dimaksudkan
oleh Allah dengan orang-orang yang dikecualikan
dalam ayat-ayat di atas baik dipengecualian pertama
maupun dipengecualian terakhir sebagaimana

yang dikemukakan oleh para ahli tafsir terdahulu.
Pendapat tersebut juga diambil sebagai pegangan
oleh Syaikh Rasyrd Ridha.

Sedangkan, Mvhantmadlzrzah berpendapat bahwa
yang dimaksud dengan orang-orang yang menarF
datangani perjanjian damai di Masjidil Haram ada-
lah kelompok lain4rang tidak disebutkan dalam
pengecualian pertama. Karena ia lebih suka ber-
pegang kepada pendapat bahwa sesungguhnya
kaum muslimin boleh mengikat perjanjian damai
abadi dengan kaum musyrikin. Ia bersandar kepada
firman Allah ayat 7, 'Maka selama merekn berlaku
lurus terhadapmu, hendaklah kamu berlaku lurus
(puk) terhonap merelu."Ia menjadikannya sebagai
dalil bolehnya mengikat perjanjian damai abadi.
Pendapabrya sangatjauh dari tabiat sikap dan tabiat
manhaj serta tabiat agama ini juga, sebagaimana
yang sering kami jelaskan.

Islam telah memenuhi segala persyaratan damai
yang ditandatangani bersama orang-orang yang
berpegang teguh dengan isi perjanjiannya. Se-
hingga, mereka tidak diberi tenggang wakhr selama
empat bulan, sebagaimana ditetapkan kepada orang-
orang musyrik selain mereka. Namun demikian,
Islam tetap memberikan batasan waktu hingga
berakhirnya masa perjanjian damai. Hal itu di-
sebabkan mereka tidak mengurangi sesuafu pun
(dari isi perjanjian) terhadap kaum muslimin dan
tidak pula membanfu seseorang yang memusuhi
kaum muslimin. Kondisi tersebut menentukan
bahwa kaum muslimin harus menepati janji dengan
mereka dan tetap berpegang kepadanya hingga
masa berlakunya habis. Padahal, sikap pergerakan
Islam dalam masyarakat muslim pada saat itu
sangat membutuhkan pemurnian Jazirah Arab dari
pengaruh syirik secara total dan mengalihkannya
menjadi pusat markaz yang terjamin keamanannya
bagi pertumbuhan Islam. Pasalnya, musuh-musuh
Islam di daerah-daerah perbatas an J aztah telah
menyadari bahaya Islam dan mereka mulai me-
mobilisasi kekuatan untuk menghadapinya.

Apayang diceritakan oleh Ibnul Qayyim bahwa
orang{rang yang dikecualikan Allah dan diperintah-
kan untuk menepati perjanjian dengan mereka,
telah benar-benar masuk Islam sebelum masaber-
lakunya perjanjian tersebut habis. Bahkan, orang-
orang lain pun yang melanggar perjanjian damai
dan selain merekayang diberi jangkawaktu selama
empat bulan untuk bergerak bebas menjalin dukung-
an dan bersiapsiap, mereka justru memilih masuk
Islam juga.



Tafsir Fi ZhilalilQur'an V (2e3) Juz X: Bagian Akhir aLAnfoal E Ilrmulaan at:laubah

Allah Mahatahu yang dengan tangan-Nya me-

mindahkan fase langkah-langkah dakwah. Dia Maha-

tahu bahwa telah tiba saatnya yang tepat untuk
mengambil kebijakan langkah final ini dan bahwa

segala kondisi telah siap dan jalan pun telah ter-
hampar. Kebijakan ini datang pada saat yang tepat,

sesuai dengan kenyataan lahiriah dan sesuai qadar

Allah yang tersembunyi dan gaib. Maka, terjadilah
apa yang terjadi.

Kita berhenti sebentar merenungi komentar
Ilahi yang menyuruh menepati janji damai dengan

ora.ng{rang yzmg menepatinYa.

"mala tnhadap muela itu penuhilah janiiny a sampai

batas w aktuny a. Se sungguhny a Allnh meny ulai orang-

nrang yang bntahla." (at-Taubah: 4)

Komentar ini mengaitkan penepatan janji itu
dengan talnva kepada Allah dan cinta-Nya kepada
orang-orang yang bertakwa. Allah menjadikan
penepatan janji tersebut sebagai ibadah kepada-
Nya. Allah mencintai takvra dari para pemiliknya.
Inilah kaidah akhlak dalam Islam. Sesungguhnya
ia tidaHah berdiri atas asas manfaat dan maslahat,
dan bukan pula atas asas istilah dankebiasaanyang
selalu berubah-ubah selamanya. Sesungguhnya ia
adalah kaidah beribadah kepada Allah dan talava
kepada-Nya. Maka, seorang muslim harus ber-
akhlak dengan apa-apa yang dicintai Allah dan

diridhai-Nya. Sedangkan, ia diliputi khnsyatullah
'takut kepadaAllah' dalam hal ini dan mencari ridha-
Nya. Dari sinilah sumber kekuatan akhlak dalam
Islam, sebagaimana dari sini pula kebangkitan
prinsip sejatinya muncul. Kemudian ia melangkah
untuk merealisasikan manfrat-manfaat bagi hamba
menjamin keamanan maslahat-maslahatnya, dan
menciptakan komunitas masyarakat dengan per-

tikaian dan pertentangan seminim mungkin, serta
mengangkat peradaban manusia ke jalan yang
tinggr menujuAllah

Setelah ikrar keputusan Allah dan Rasul-Nya
berlepas diri dari orang-or:mg musyrik secara se
rempak baik yang terikat dalam perjanjian maupun
yang tidakterikatdi dalamnya, dengan pengecualian

orang-orang yang tidak mengurangi sesuatu pun
(dari isi perjanjian) terhadap kaum muslimin dan

tidak (pula) mereka membantu seseorang yang
memusuhi kaum muslimin agar dipenuhi janjinya

sampai batas waktunya, maka tibalah penjelasan

tentang sikap yang harus diambil oleh kaum mus-
limin setelah habisnya jangkawakhr tersebut.

Perselisihan Pendapat tentang Asyhuntl
Hurum I

1".{-Jii}3J:6if$:rii'$r:t$'JL"&i\r35r, ;t-' j,i3{.u

', 4J\ Yj t6',9t\ lj 6'rVG ug {-I
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+ *))P 4l I dlf}{J-'s, lJEre

"Apabiln sudah habis bulnn-bul,an haram itu, maka

bunuhl^ah orang- orarg musyrikin itu di mnra saj a kamu
jumpai mereka, dan nnglnplnh merelm. Kepunglah

msrelm dnn intailah di tempat pmgintnian.Jilm mnelw
bertobat dan mendirilwn shalat serta menunaikan

zalat, makn berilah lwbebasan kepada merel@ untuk
bu7alan. Sesungguhnia Alhh Mahn Perryampun lagi
Maha Perry ay ang. " (atlaubah: 5)

Ada perselisihan pendapat di sini tentang

maksud dari firman All ah,U\'#$i . Apakah yang

dimaksud adalah bulan-bulan haram yang menurut
istilah ahli fiqihyaitu bulan Zulqa'idah, Dzulhiiiah,
Muharram, dan kemudian Rajab? Menurut pen-

dapat ini, maka waktu yang tersisa setelah per-

makluman bnlcpas diri Cnhari HajiAkbar itu tinggal
beberapa hari di bulan Dzulhiiiah dan bulan Muhar-
ram, berarti cuma lima puluh hari. Ataukah, yang
dimaksudkan adalah empat bulan yang diharamkan
berperang di dalamnya, dimulai sejak Hari Nahar
Odul Adha) hingga berakhir di tansgal dua puluh
dari Rabiul Aktrir? Ataukah, jangka waktu pertama
(menurut pendapat pertama) berlaku bagi orang-
orang yang melanggar isi perjanjian mereka se-

dangkan janska waktu kedua (menurut pendapat

kedua) berlaku bagi orang{ftmg yang asalnya tidak
memiliki ikatan perjanjian sama sekali atau bagi
orang{ftrrg yang memiliki ikatan perjanjian, namun
tanpa batas waktu yang jelas?

Yang paling benar menurut pandangan kami
adalah bahwa empat bulan yang disebutkan di ayat
itu bukanlah empat bulan menurut istilah ahli fiqih.
Allah memberikan keterangan unhrk empat bulan
ini dengan bulan-bulan haram, karena dihararnkan
berperang di dalamnya agar kaum musyrikin diberi
kesempatan selama bulan-bulan itu untuk berjalan
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bebas di muka bumi. Ketentuan itu berlaku umum
atas siapa saja kecuali atas orang-orang yang me
miliki perjanjian damai hingga batas waktu yang
ditentukan. Karena Allah menyatakan pada ayat 2,
'Maka, berjalnnlnh lamu (lmum musyrikin) di muka
bumi sehma empat bulnn'l maka pasti jangka empat
bulan ini dimulai sejak hari permaklumannya Inilah
pendapat yang sesuai dengan tabiat permakluman.

Setelah masa empat bulan tersebut berlalu, Allah
memerintahkan kepada kaum muslimin untuk
membunuh setiap orang musyrik di manapun
mereka menemukannya, atau menawannya, atau
mengepungnya bila bersembunyi dalam benteng,
mengintai di tempat pengintaian, tanpa memberi-
kan peluang kepadanyauntuk lolos dan melarikan
diri. Tetapi, tenfu dengan pengecualian atas orang-
orang yang diperintahkan untuk menepati janji
mereka'hingga jangkawaktunya habis. Tidak ada
kebijakan lain selain ini. Karena kaum musyrikin
telah diberi peringatan dan tenggang waktu yang
cukup, maka mereka tidaklah diperangi karena
pengkhianatan dan mereka pun tidak diserang tiba-
tiba. Perjanjian-perjanjian damai mereka tetap di-
berlakukan dan mereka telah tahu sebelumnya ke
putusan yang mengintai mereka selanjutnya.

Itu bukanlah serangan pemusnahan dan balas
dendam. Sesungguhnya itu hanya misi peringatan
dan dorongan unhrk masuk Islam.

'Jika mereka bertobat dan mendirikan shalat dan
menunaiknn lakat, maka berilah kebebasan leepada

mereka untuk berjalan. Sesunguhnya Allah Maha
Pmgampun lagi Maha Pmyayang." (at-Taubah: 5)

Sebelum permakluman tersebu! telah berlang-
sung dakwah dan penjelasan selama dua puluh dua
tahun kepada kaum musyrikin. Selama itu mereka
menyiksa kaum muslimin dan berusaha meng-
kafirkan mereka dengan paksa dan kekerasan.
Mereka juga menyerang kaum muslimin dan
berusaha melenyapkan negerinya. Mereka juga
menghina agama Islam, Rasulullah dan para pe-
meluk agamanya yang bersama'beliau. Benar-
benar masa sejarah yang panjang. Meskipun de-
ngan perlakuan mereka yang kejam seperti ini,
Islam tetap membuka sayapnya bagi mereka Allah
memerintahkan Nabi.Nya dan kaum muslimin
yang telah disiksa, disakiti, diperangi, dicincang,
dan dibunuh, untuk mencegah diri kaum muslimin
sendiri dari menyerang orang-orang musyrik bila
mereka memilih untuk bertobat dan berpegang
teguh kepada syiar-syiar Islam yang menunjukkan

masuknya mereka ke dalam agama ini, kefundukan
mereka kepadanya, dan tunaian mereka terhadap
segala kewajibannya. Hal ini dikarenakan Allah
tidak akan pernah menolak seorangyang bertobat
sebesar apa pun dosanya.

"Sesunguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha
Penyayang." I

Kami tidak tertarik di sini masuk ke dalam
bahasan perselisihan fiqih yang dipaparkan oleh
beberapa kitab tafsir dan kitab fiqih tentang nash
berikut.

'Jilw merelw bntobat dan mmdirilwn shalnt dnn me-
nunaikan <akat, maka berilnh kebebasan kepada
mere lm untu k b erj alnn. "

Yaifu, beberapa masalah berkenaan dengan
apakah syarat-syarat Islam itu bila ditinggalkan
akan membuatpelakunya otomatis menjadi kafir?
IGpan ia kafir? Sudah cukupkah bagi seorang yang
bertobat menyempurnakan syarat-syarat tersebut
saja, tanpa melengkapi sisa syarat yang lainnya?
Juga masalah-masalah lainnya.

Kami tidak memandang bahwa ayat itu datang
unhrk menyelesaikan perselisihan tentang masalah-
masalah tersebut. Sesungguhnya ia datang untuk
menghadapi kenyataan yang ada pada kaum mu-
syrikin di Jazirah Arab saat itu. Maka, tidak mung-
kin seorang pun dari orangorang musyrik memak-
lumatkan tobatnya, mendirikan shalat, dan me-
nunaikan zakat tanpa ingin menunaikan Islam
secara keseluruhan, funduk kepadany4 dan masuk
ke dalam pelukannya. Ayat tersebut hanya mene
gaskan tobag pendirian shalal dan penunaian zakat
secara khusus. Karena, tidak mungkin seseorang
yang melakukannya dengan tulus pada saat itu,
melainkan orang yang benar-benar berniat masuk
Islam dan meridhainya beserta segala persyaratan
dan maknanya. Sedangkan, di langkah pertama
saja, harus ada pernyataan kefundukan kepada
Allah semata-mata yaitu dengan bersyahadal
'Aku bersalcsi bahwa tiada tuhan mehinkan Allah

(asyhadu alla il"aahn illallah)."

Juga dengan pengakuan terhadap risalah Muham-
mad dengan menyatakan syahadal

'Dan Aku bersaksi bahwa Muhnmmad adntnh Rnsul
Alkh (asyhadu anna Muhammadnr rasulullah)."

Ayat ini bukanlah ditujukan untuk rnenetapkan
suafu hukum fiqih. Namun, ia datang unfuk menen-
tukan kebijakan yang dilakukan terhadap kenyata-
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an yang membingungkan dan meragukan.
Akhirnya, walaupun disertai dengan pemak-

luman (pernyataan) perang total terhadap orang-
orang musyrik setelah berlalunya masa empat
bulan, Islam tetap penuh ampunan, kesungguhan,
dan objektivitasnya. Islam tidaklah memaklumat-
kan perang pemusnahan atas setiap musyrik se-

bagaimana kami kemukakan sebelumnya. Namun,
Islam memaklumatkannya sebagai gerakan dak-
wah hidayah selagi masih memungkinkan. Para
individu dari orangorang musyrik yang tidak ter-
himpun dalam sekutu komunitas jahiliah untuk
memerangi dan menghalangi gerakan Islam, maka
Islam menjamin keamanan mereka dalam daulah
Islamiah. Allah memerintatrkan Rasulullah sebagai
ufusan-Nya agar melindungi mereka sehingga
mereka. dapat mendengar kalam (ayat-aya$ Allah
dan dalnvah sampai kepada mereka secara sem-
purna. Allah memerintahkan pula agar menjaga
mereka hingga mencapai rasa aman. Semua per-
lakuan ini dilakukan terhadap kaum musyrikin,
walaupun mereka tetap musyrik.

Memberi Suaka terhadap Kaum Musyrikin
'lika seorang di antara zrang-zrang rnusyrikin itu
meminta pnlindungan lupadamu, mala lindungilah
ia supay ia sempat menlengarfwman Allah. Kemu-
dian antarkanlnh ia lu tempat yang aman baginya.
Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak
menge tahui." (at-Taubah: 6)

Hal ini menunjukt<an bahwa Islam sangat meng-
inginkan setiap hati manusia agar mendapat hidayah
dan mendapat imbalan dan penghargaan. Juga
menunjukkan bahwa setiap orang musyrik yang
mencari suaka dan perlindungan ke negara Islam,
wajib diberikan kepadanya suaka dan perlindungan.
IGrena dalam kondisi seperti ini, ada jaminan
orang-orang musyrik itu tidak akan menyerang
Islam, tidak mungkin pula ada persekutuan dan
persekongkolan untuk memusnahkannya. Jadi,
tidak bahaya sedikit pun dalam pemberian kesem-
patan kepada mereka untuk mendengarkan Al-
Qur'an dan pengenalan akan agama ini. Mudah-
mudahan dengan demikian hati-hati mereka ter-
buka, menemukan dan menerimaagarnaini. Bah-
kan, walaupun mereka tidak menyambut dakwah,
Allah tetap mewajibkan atas kaum muslimin yang
menjadi warga negara Islam untuk menjaga me

reka ketika mengeluarkan dari wilayah negara
hingga mereka sampai ke negeri yang aman bagi
diri mereka sendiri.

Ini menunjukkan betapa suaka politik dan per-
lindungan dalam negara Islam berada dalam tingkat
puncak yang sangat tinggi. Namun, puncak-puncak
ketinggian Islam fang diberlakukan bukan hanya
ini. Perlindungan untuk orangorang musyrikyang
merupakan musuh Islam dan kaum muslimin yang
telah menyiksa, menyakiti, dan memusuhi mereka
bertahun-tahun, hanyalah salah safu dari puncak
ketinggian ajaran Islam. Perlindungan ini tidak
terbatas hanya dalam wilayah negara, namun hingga
ke daerah di luar kekuasaan kaum muslimin.

Sesungguhnya itu menunjukkan bahwa manhaj
Islam adalah manhaj hidayah (petunjuk), bukan
manhaj pemusnahan. Bahkan, ia berani mengambil
risiko bahaya bagi landasan Islam, untuk mengem-
bangkan dan menyebarkan Islam.

Orang-orang yang membahas masalah jihad
dalam Islam mengasumsikan bahwa sesungguh-
nya iamerupakan pemaksaan individu terhidap
keyakinan Islam. Sementara orangorang yang ter-
pengaruh dengan hantaman fuduhan ini, yaifir para
ahli agamayang bersikap selalu dengan sikap pem-
belaan, mereka merasa tenang dengan melakukan
pembelaan terhadap tuduhan ini bahwa Islam tidak
mensyariatkan jihad dan perang, melainkan hanya
untuk membela pemeluknya dalam wilayah batas
kekuasaannya. Mereka dan mereka semua perlu
menelaah kembali tentang puncak ketinggian nilai
Islam di atas yang dilukiskan oleh arahan Allah
Yang Mahamulia berikut ini.

'lika seorang di antara orang-zrang musyrikin itu
meminta p nlin dungan lupadnmu, mala lindungikh
ia supaya ia sempat mendmgarfrman Allah. Kemu-
dian antarknnlah ia ke tempat yang aman baginya.
Demikian itu disebabkan mereka kaum yarg tidak
mengetahui."

Sesungguhnya agama ini merupakan permak-
luman bagi orangorang yang belum mengetahui-
nya dan perlindungan terhadap orang{rangyang
meminta perlindungan kepadany4 walaupun hal itu
datang dari musuh-musuhnya yang menghunus
pedang, memeranginya dan menolaknya. Namun,
ia tetap mensyariatkan jihad unhrk menghancurkan
kekuatan materil yang menghalangi seseorang
unhrk mendengar AlQur' an, yang menghalanginya
dari pengetahuan terhadap apa-apayang diturun-
kan Allah, sehingga hidayah pun tidak sampai ke
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pada mereka. Sebagaimana penghalang-peng-
halang tersebut juga menghalangi mereka untuk
bebas dari penghambaan terhadap makhluk dan
memaksa mereka untuk menyembah kepada selain
Allah. Sehinsga, bila kekuatan-kekuatan ini telah
hancur dan penghalang-penghalang telah musnah,
maka individu-individu meskipun dalam keyakinan
mereka masing-masing, mereka merasa aman
berada dalam lindungan Islam. Islam mengajarkan
mereka, tapi tidak menakut-nakuti mereka. Islam
melindungi mereka, tapi tidak untuk membunuh
mereka. Kemudian Islam menjaga mereka dan
menjamin mereka hingga sampai ke tempatyang
aman. Semua pelayanan ini diberikan kepada me
reka, walaupun mereka menolak manhaj Allah.

Di dunia saat ini terdapat berbagai macam atur-
an, manhaj, dan normayang diciptakan oleh malfr-
luk. Tiddk seorang pun yang melanggarnya merasa
aman atas jiwanya, hartanya, kehormatannya, dan
salah satu hak dari hak-hak asasi manusia. Kemu-
dian beberapa orang memandang hal itu sebagai
hukuman yang wajar dan layak dalam hukum-
hukum duniawi. Namun, mereka tidak meman-
dang seperti itu ketika mereka membela manhaj
Allah atas tuduhan bohong tersebul Mereka jusbu
menunjukkan sikap plin-plan dengan mengotori
manhajAllah dan mengalihkannya kepada usaha
yang hina. Intinya, menolak syariat adanya per-
juangan dengan pedang dan senjata baik di zaman
ini maupun di setiap zarrrmt lainnya.

Perjanjia^n dengan Ot t*O"t", Musyrik
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"Bagaimnnn b isa adn p erj anj inn (aman) dari sisi Allah
dan Rasul- Ny a dmgan orang- nrarg musyrikia leecuali

orang- or ang y ang lwmu telah mengadalan p erj anj ian
(dengan mereka) di dekat Masjidil Haram? Maka,
sehm.a merekn bnlnku lurus terln"dnpmu, hendnHah
lamu bnl.alru lurus (puk) tnladnp mnela. Sesurryguh-

nya Allah menyukni mang-marg yang bnnfu;a. Bagai-
mana bisa knn Peryaryian dnri sisi Allah dan Rasul-
Nya dengan orang-lrang musyrikin), padahal jika
mereka memperoleh ktmenangan terhadap kamu,
merelu tidak merulihnra hubungan luknabatan ter-
hadap kamu dan tidak (pula mengindahknn) per-
janjian. Merela menyernngknn h"atimu fungan mulut-
nya, sedang hatinya mvnolnk. Kebanyakan mereka

adalah lrang-orang yangfasik (tidak menepati per-
janjian). Merekn menuknrknn ayat-ayat Allnh dengan

hnrga y ang sedikit, lnlu m"erelca mmghnkngi (rnanusia)

dari jalan Allah. Sesungguhnya amat burukl.ah apa
yang merekn lurjalwn itu. Mneka tidak memelihnra
(hubungan) kerabat tnhndap orang- orang mulonin dnn
tidak (puln mengindahlan) perjanjnn. Dan mereka

itulnh orang- orang yang mzlnmpaui batas.Jila mnekn
bertobat, mmdirilan shal.at, dnn mmunniknn <pkat,
makn (mereka itu) adalah saudara-saudaramu se-

agama. Kami menjelnsknn ayat-ayat itu bagi laum
y ang mmgetahui.Jila mnelu mmrsak sumpah (j onl d -

nya sesudah mereka berjanji dan mereka mencerca

agamarnu, maka perangilah pemimpin-pemimpin
orang-orang lafir itu, lmrmn sesungguhnya mnela itu
adnlnh nang-orang yang tidnk dapat dipegangj anjinya,
agar merela berfunti." (at-Taubah z 7 -12)

Setelah dalam kumpulan ayat-ayat sebelumnya
berakhir pada ketentuan hukum final yang meng-
atur hubungan antara masyarakat muslim dan
orang-orang yang masih tetap dalam kemusyrikan
diJaztrahArab, maka dalam kumpulan baru dari
ayat-ayatdi atas, Allah mulai menetapkan (dengan

metode pengingkaran) bahwa tidak seharusnya,
tidak boleh, dan bukan perkara yang pantas bagi
orang-orang musyrik untuk mengikat perjanjian
dengan Allah dan Rasul-Nya. Ini merupakan peng-
ingkaran atas kaidah perjanjian itu sendiri dan me
nunjuli;kan tidak mungkinnya sama sekali mengikat



Tafsir Fi ZhilalilQur'an V (2e7) Juz X: Bagian Akhir al-Anfaal E lbrmulaah at:faubah

janji dengan orang-orang musyrik, dengan lirman-
Nya,

"Bagaimana bisa ada perjanjian (aman) dari sisi
Allah dan Rasul- Ny a dmgan lrang-nrang musyrikin. "

Karena pengingkaran ini terdapat dalam kum-
pulan ayat-ayat berikutnya setelah kumpulan per-

tama dari ayat-ayat di atasnya, bisa jadi dipahami
sebagai nasakh (amandemen) untuk ketentuan
yang telah diputuskan pada kumpulan pertama.
Yakni, yang menentukan adanya pemberian teng-
gang wakhr bagi orangorumg yang menepati per-
janjian mereka yang belum mengurangi isi per-
janjiannya dengan kaum muslimin sedikitpun dan
tidak membanfu musuh-musuh untuk menyerang
kaum muslimin hingga batas alihir dari masa per-
janjian. Unhrk mengantisipasi pemahaman seperti
ini, Allah sengaja mengulang sekali lagi keputusan
tersebut dengan firman-Nya,

"Kecuali lrang-orang yang kamu telah mengadakan
p erj anj ian (dmgan mn e ka) di drknt Ma:j inil Haram ?
Makn, selama mereka berlaku lurus terhadapmu,
hmdnklah lamu bnlalru lurus (puk) terhndnp mnela.
Sesungguhny a Allnh menyulai zrang-nrang y ang bu -

takwa."(at-Taubah: 7)

Dalam tekanan baru itu terdapat tambahan pen-
jelasan. Karena, keputusan pertama adalah mutlak
bagi siapa saja yang menepati janji dan lurus di
dalamnya hingga masa waktunya berakhir. Maka,
tekanan baru ini datang unhrk merinci kemuflakan
tersebut dengan menjelaskan bahwa penepatan
janji tersebut harus menjamin juga dipenuhinya
segala persyaratan perjanjian di nusa-Inasa selanjut-

nya yang akan datang hingga masanya berakhir,
sebagaimana mereka telah memenuhinya pada

masa sebelumnya. Ini merupakan kejelian yang

sangat dalam dan puncak ketelitian dalam meru-
muskan teks berkenaan dengan aturan hubungan-
hubungan dan muamalat. Hal ihr menunjukkan
tidak cukup memahami secara kontekstual yang
terkandung dalam teks saja, tairi harus disertai
dengan pemahaman yarg q ath'i"pasti'.

Mengingat apa yang telah kami kemukakan pen-
jelasannya di pendahuluan surah ini dan di peng-

antar kumpulan ayat-ayat ini, dari fenomena-
fenomena, gambaran-gambaran, dan perhifungan-
perhitungan yang tumbuh dalam masyarakat
muslim pada saat itu terhadap langkah final yang
berbahaya ini, maka arahan ayat ini mulai meng-
arah kepada faktor-faktor yang dapat membangkit-

kan jiwa-jiwa kaum muslimin. Sehingga, kaum
muslimin dapat mengalahkan segala keraguan,
himpitan, dan kekhawatiran.

Kaum muslimin dihadapkan kepada kenyataan
sebenarnya tentang kondisi, perasaan, dan ke-
condongan orang-orang musyrik bahwa mereka
tidak pernah menjaga isi perjanjian dengan kaum
muslimin. Mereka tidak segan-segan menyakiti
kaum muslimin dan tidak merasa hina melanggar
perjanjian. Mereka tidak pernah menepati per-
janjian dan tidak pula merasa terikat dengan suatu
janji. Mereka tidak pernah berhenti memusuhi
kaum muslimin, ketika mampu melakukan penye
rangan. Maka, tidak ada jalan lain demi terjaminnya
ikatan perjanjian damai dan aman dari bahaya
mereka selain masuknya mereka ke dalam agama
Islam, seperti yang dianut oleh kaum muslimin.

"Bagaimann bisa adn pnj anj ian (amnn) dnri sin Allah
dnn Rnsul- Ny a dmgan urang- zrang musyikin. "

Sesungguhnya kaum musyrikin tidaklah meng-
anut prinsip ibadah murni dan total kepada Allah
sebagaimana mereka juga tidak mengakui risalah
Rasul-Nya. Maka, bagaimana bisa ada perjanjian
aman dari sisiAllah dan Rasul-Nya dengan mereka?
I(arena sesungguhnya yang mereka hadapi dengan
pengingkaran dan penolakan bukanlah hamba
seperti mereka. Mereka juga bukan menentang
manhaj seorang hamba seperti manhaj mereka.
Namun, yang mereka tolak dengan pengingkaran
adalah Sang Pencipta dan Pemberi rezel<tkepada
mereka. Sejak awal mereka telah memusuhi Allah
dan Rasul-Nya dengan penolakan ini. Jadi, bagai-
mana bisa ada perjanjian aman dari sisi Allah dan
Rasul-Nya dengan mereka?

Masalah inilah yang ingin dibangkitkan oleh
ungkapan pertanyaan dalam bentuk pengingkaran
di atas. Masalah ini menjadi prjakan utama sejak
fondasi pertama perjanjian damai diletakkan, bukan
atas salah satu dari kondisi.kondisinya.

Bisa jadi ada kesulitan dalam pemahaman ini,
karena ikatan perjanjian benar-benar telah terjadi
dan ditandatangani dengan kaum musyrikin. Se
bagian dari perjanjian-perjanjian tersebut dipe.
rintahkan oleh Allah untuk menepatinya. Bahkan,
telah terwujud ikatan perjanjian terdahulu sejak
masa awal berdirinya daulah Islamiah di Madinah,
ada perjanjian dengan bangsa Yahudi dan orang-
orang musyrik. Perjanjian Hudaibiyah juga terjadi
di tahun keenam Hijriyah. Nash-nashAlQur'an di
surah-surah sebelumnya juga membolehkan ada-
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nya ikatan perjanjian, walaupun boleh mengingkari
bila ditakutkan terjadinya pengkhianatan dari pihak
lain. Jadi, bila memulai perundingan damai dengan
orang{rang musyrik telah diingkari di sini, bagai-
mana bisa dibolehkan terjadinya perjanjian-per-
janjian damai sebelumnya dan terus berlangsung
beberapa waktu hingga turunnya ayat tentang
pengingkaran final agar tidak memulai perunding-
an baru Qagr)?

Kesulitan ini tidak akan bermaknaapa-apabla
kita berada dalam naungan pemahaman yang tepat
tentang tabiatmanhaj harakah Islamiah, yang telah
kami kemukakan pada awal-awal surah ini dan
surah al-Anfaal sebelumnya. Perjanjian-perjanjian
damai tersebut terjadi pada saatnya yang tepat
untuk menghadapi fakta yang adapadazarnannya
dengan saranayang sepadan dengannya. Sedang-
kan, keptrtusan final adalah tidak pantas ada per-
janjian damai dan aman dari sisi Allah dan Rasul-
Nya dengan orang-orang musyrikin. Perjanjian-
perjanjian damai sebelumnya terjadi berdasarkan
hukum peralihan sesuai fase dalam jalan panjang
harakah Islamiah, yang bertujuan sejak awal meng-
hapus kemusyrikan di mukabumi dan agar segala
ketundukan hanya ditujukan kepada Allah semata.

Sejak awal Islam telah memaldumatkan tujuan
pokok ini dan tidak pernah menipu seorang pun.

Jadi, kalau kondisi.kondisi yang terjadi menentukan
unfuk membiarkan bebas orang-orang musyrik
yang mengikat perjanjian damai dengannya, ber-
konsentrasi menghadapi orang-orang yang menye
rangny4 menandatangani perjanjian damai dengan
or:mg{r:mg yang menginginkannya selama bebe
rapa wakhr, dan mengikat janji dengan orang{rang
yang mengikatjanji dalam salah satu frse darifase
fuse perjalanannya, maka Islam tidak pernah lalai
sedetik pun dari tujuan finalnya. Hal ini sebagai-
mana ia juga tidak lalai dari kenyataan bahwa per-
janjian-perjanjian tersebut dibatasi dengan waktu
tertentu, tergantung kepada pihak musyrikin sen-
diri yang menandatanganinya.

Kaum msuyrikin tidak pernah membiarkan
Islam berkembang, padahal mereka sadar sekali
akan bahayanya bagi mereka Mereka tidak pernah
aman dari Islam sehingga selalu bersiapsiap dan
mengatur barisan untuk menghadapinya. Sejak
awal Allah telah menegaskan hal tersebut kepada
kaum muslimin,

'Mueka tidnk lunti-hzntiny a mrmnangi knmu sampai
merekn (dapat) mengembaliknn lmmu dnri agamnmu

(lnpodo lelnfran) seandainya merela sanggup." (aI-
Baqarah :217)

Pernyataan ini berlaku unfuk selamanya, tidak
khusus bagi suafu zaman dan lingkungan tertenfu.
Pernyataan dari Allah Yang Mahabenar tidak ber-
gantung kepada waktu dan keadaan.

Bersama dengair pengingkaran mendasar ini,
Allah mengizinkan untuk menyempurnakan pene
patan perjanjian-perjanjian terhadap orang-orang
yang menandatanganinya. Namun, dengan syarat
tidak mengurangi isi perjanjian sedikit pun ter-
hadap kaum muslimin dan tidak membantu se
orang musuh pun untuk menyeftmg mereka, hingga
jangka waktunya habis. Dengan tambahan per-
syaratan yaitu lurusnya kaum muslimin dalam me
megang perjanjian dalam sisa jangka waktunya
tergantung kepada lurusnya kaum mirsyrikin juga
dalam memegang perjanjian,

"Kecuali lrang-orang yang knmu telnh mengadnlan
p uj anj ian (dmgan mne kn) di dzkat Masj idil Haram ?
Makn, selama mereka berlaku lurus terhadapmu,
hendnkkh kamu b alnku lurus (puk) terlndnp mnelw.
Sesurryguhnya Allnh mmyukni oratg-nrang lang bu-
talaea." (at-Taubah: 7)

Orangorang yang dimaksudkan oleh ayat di atas
tentang ikatan perjanjian dengan mereka di dekat
Masjidil Haram bukanlah kelompok lain selain
kelompok yang disebutkan dalam firman-Nya se-
belumnya pada ayat 4, "Kecuali orang-orang mu-
syrikin yang kamu telah mengadakan perjanjian
(dzngan merela) dan mnela tidak rnmgurangi sesuatu
pun (dnri isi perjanjian)mu dan tidnk (puk) mnela
membantu sesezrang yang rnemusuhi kamu, maka
tnlndnp mnelm itu pmuhilah janjinya sampai batas
w akrunya. Sesunguhny a Alhh menyulmi orang-orang
yang bertala.aa'i sebagaimana dipahami oleh para
mufassir yang baru muncul. Yang dimaksud adalah
kelompok yang sama, disebutkan pertama kali
berkenaan dengan berlepas diri secara umum dan
mutlak, unfuk mengecualikannya dari cakupun
umum tersebut. Kemudian disebutkan kembali
untuk kedua kalinya berkenaan dengan peng-
ingkaran segala usaha memulai perundingan damai
dengan orang{rang musyrik. Pasalnya, tanpa pe
ngulangan itu dikhawatirkan timbul pemahaman
ketentuan mutlak ini merupakan nasakh dari
hukum awal sebelumnya.

Sedangkan, canfuman pernyataan talnva dan
cinta Allah kepada orang{rang yang bertakwa
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dengan redaksi yang sama di dua tempat berbeda
tersebut untuk menunjukkan bahwa tema kedua-
nya adalah sama. Sebagaimana nash kedua me
rupakan pelengkap dari syarat-syarat yang disebut-
kan dalam nash awal. Dalam nash awal terdapat
persyaratan lurus dan berpegang teguh kepada isi
perjanjian di masa lalu (sebelum permakluman ber-
lepas diri). Sedangkan, dalam nash kedua terdapat
persyaratan lurus dan berpegang teguh kepada isi
perjanjian di masa akan datang. Ini merupakan
kejelian yang sangat dalam dan puncak ketelitian
dalam merumuskan teks, sebagaimana dikemuka-
kan sebelumnya. Hal itu tidak akan bisa dirasakan
tanpa menggabungkan dua teks tersebut yang
membahas tema yang sama, seperti yang jelas

dalam bahasan di atas.

' **tF

Kebencian Kaum Musyrikin
Kemudian Allah kembali kepada pengingkaran

segala usaha memulai perundingan damai dengan
menyebutkan sebabsebab sejarah dan fakta yang

terjadi, setelah sebelumnya telah disebutkan sebab
sebab keyakinan dan iman. Allah menghimpun
kbdua perkara itu dalam ayat-ayat berikut.

"Bagaimann bisa (ada perjanjian dari snsi Allah dnn

Rnsul-Nya d.engan zrang-orarg musyrikin), padnhal
jika mnela mempuolnh kemennngan tnlnd.ap lamu,
mnelrn tidnk mzmelihma hubungan kzkerabatan tn-
hadap lwmu dan tidak (pula mengindahknn) per-
janjian. Mnela menyennngkan hntimu dergan mulut-
-nya, 

sedang hatinya menolak. Kebanyakan mereka

adalah orang-orang yangfasik (tidak menepati per-

janjian). Mnelw menuknrlan ayat-ayat Allnh dnngary
- 

hniga yang sedikit, lnlu mtrel<n menglakng, (tnanusia)

dari jal"an Alkh. Sesunguhnya amat buruklnh apa

yang merelm lerjalan itu. Mueka tidak memel:ihnra

(hubungan) lcerab ar tu hndap orang- orang mukmin dnn

tidak (puk mmgindahJan) pnjanjian. Dan merekn

itulah orang-nmry yang melatnpaui batas." (at'
Taubah:8-10)

Bagaimana bisa ada perjanjian dari sisi Allah dan
Rasul-Nya dengan orang{rang musyrikin, padatral

mereka tidak mengikat perjanjian damai dengan
kaum muslimin melainkan hanya karena ketid:ik-
mampuan dan kelemahan mereka unfuk meraih
kemenangan atas kaum muslimin. Sehingga, bila
suafu saat mereka berhasil mengalahkan kaum
muslimin dan memenangi peperangan, mereka

pasti akan melakukan kekejaman yangfradatar*
nya tanpa menjaga perjanjian yang ditandatangani
dengan kaum muslimin. Orang-orang musyrik
tidak pernah menepati janji, dan tidak pernah
berhenti pula dalam penyiksaan yang melampaui
batas terhadap kaum muslimin. Bahkan, mereka
tidak lagi menghgrmati norma-norma lingkungan
mereka sendiri yang biasanya mereka dihukum
kalau melanggarnya.

Hal ihr disebabkan oleh parah dan mendalamnya
kebencian yang tersembunyi dalam hati mereka.
Sehingga, bila mereka memiliki kekuatan, pasti

mereka melampaui batas dalam menyiksa kaum
muslimin walaupun telah terjadi perjanjian damai
antara mereka dan kaum muslimin. Jadi, bukanlah
ikatan perjanjian damai sebagai faktor penghalang

bagi mereka untuk melakukan.perbuatan keji ter-
hadap kaum muslimin. Namun, faktor penghalang-

nya hanyalah karena mereka belum memiliki
kekuatan unhrk menyerang dan mengalahkan
kaum muslimin. Sehingga, kaum muslimin yang
ada pada zarnan Rasulullah diperingatkan Allah
bahwa ketika kalian kuat saat ini, kemudian tampak
dari fenomena lahiriah bahwa kaum musyrikin
menyenangkan hati dengan mulut yang manis dan
menampakkan sikap untuk menepati janji. Namun,
hati kaum musyrikin itu tetap bergolak dengan
kebencian terhadap kaum muslimin, dan hati-hati
mereka tidak pernah rela dengan penepatan janji
tersebuL Jadi, mereka tidak pernah menepati janji-

nya terhadap kdum muslimin, apalagi mencintai
kaummuslimin.

"Kebany akan mereka adalah zrang- orang y ang fasik
(tidnk mmepati prjanjian). Mnela mmukmlan ayat-
ayat Allah dengan hnrga yang sedikit, lalu mereka

mmgltnkngi ftnnnusia) dnri j alnn Allah. Sesungguhny a
amat buruklah apa yang mnela knjaknn itu." (aE
Tlaubah:8-9)

Inilah penyebab utama dari kebencian tersem-
bunyr tersebut terhadap kaum muslimin. Inilah
rahasia tidak adanya penepatan janji dari mereka
dan bertolak unhrk menyiksa kaum muslimin tanpa

merasa bersalah dan malu. Sesungguhnya penye
bab tersebut adalah kefasikan terhadap agama
Allah dan menyimpang dari petunjuk-Nya. Mereka
lebih memilih harga yang sedikit dari kenikmatan
dunia daripada petunjuk ayat-ayat Allah. Mereka
sangat memegang kenikmatan dunia tersebut
dengan erat dan sangat takut kehilangan. Mereka
sangat takut Islam menghilangkan maslahat bagi
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mereka dan merasa khawatir sekali Islam mem-
bebankan kepada mereka kewajiban iuran dari
harta benda yang mereka miliki. Mak4 mereka pun
merintangi jalan Allah disebabkan mereka menu-
kar harga yang sedikit itu dengan ayat-ayatAllah.
Mereka menghalangi diri mereka sendiri, dan juga
menghalangi orang lain. Perbuatan mereka ifu
adalah prjrbuatan yang sangat burukyang ditetap
kan keburukannya oleh Allah, "Sesungguhnya amat
burukl.ah apa yang mnelm knjalmn itu. "

Sesungguhnya mereka tidak menyembunyikan
kebencian tersebut karena pribadi-pribadi kaum
muslimin, dan tidak menjalani langkah keji tersebut
terhadap mereka karena diri mereka sebagai ma-
nusia. Namun, mereka menyembunyikan keben-
cian ini terhadap setiap mukmin dan muslim. Jadi,
sesungguhnya mereka menghadapkan segala ke-
bencian dan balas dendam terhadap kaum mus-
limin karena kaum muslimin beriman kepadaAllah.
Demikianlah yang dikatakan oleh para ahli sihir
Fir'aun (setelah mereka beriman) kepada Fir'aun
ketika ia mengancam mereka dengan hukuman,
penyiksaan, dan pembunuhan yang sangat keji,

"Karnu tidak menyalnhknn lwm| melainlan knrena

kami teLah beriman kepada ayat-ayat Tuhan knmi,
letilw ayr-ayat itu datang lupida kaml."'(al-Araaf:
126)

Demikian pula yang dikatakan Rasulullah ke-
padaAtrfi Kitab dengan arahan dariTuhannya,

"Kataknnl.alt, 'Wahai Ahli Kinb, apalwh knrnu me-

mnndnng lami salah, hanya Lantaran lmmi bniman
lepadnAllnh?''

Allah berfirman mengisahkan tentang ashabul

ukltdud yangmembakar orang{rang yang beriman,

'Maela tidak menyilcsa nrarg-orang mukmin itu, me-

lninlun karenn nrang-nrang mukmin itu berimnn lee-

pannAUnhYargMahnpnkasalagiMahaTerpuji."(aI-
Buruuj: 8)

Imanlah penyebab utama dari'kebencian ter-
sebut. Jadi, mereka menyembunyikan kebencian
terhadap setiap mukmin. Mereka tidak pernah
menepati janji kepada kaum muslimin dan tidak
pula merasa malu melakukan kemungkaran.

'Mereka tidak memelihara (hubungan) kerabat tu-
hadop nrang-orang mukrnin dan tidak (pula meng-

indahlun) perl anj ian. D an maela ituhh orang- orang

y arry melnmpaui bata*" (at-Taubah: l0)

Sifat permusuhan adalah murni dalam pribadi
mereka. Hal itu diawali dengan kebencian mereka
kepada iman itu sendiri dan upaya menghalangi
orang darinya. Kemudian berakhir pada mobilisasi
kekuatan unfuk menghadapinya, pengintaian ter-
hadap orang-orang mukmin, dan tidak meng-
indahkan segala perjanjian dan hubungan apa pun
dengan kaum muslimin bila mereka berhasil
mengalahkan kaum muslimin dan mereka merasa
aman dari kekuatan kaum muslimin. Ketika saat ihr
tiba, mereka memperlakukan kaum muslimin de
ngan kejam, tanpa mengindahkan lagi perjanjian
damai, tanpa merasa bersalah dan malu melakukan
perbuatan apa pun. Mereka merasa tenang-tenang
saja melakukannya.

**rt

Sik"p Kaum Muslimin terhadap Kaum
Musyrikin

KemudianAllah mulai menjelaskan tentang sikap
yang diambil oleh orang-orang mukmin dalam
menghadapi kejadian seperti ini dari orang-orang
musyrik.

'Jika mereka bertobat, mendirikan shalat, dan me-

nunailrnn qalmt, makn (muelm itu) adnlnh saudnra-
saudaramu seagann. Kami rnmjelnsknn ayat-ayat itu
bagi kaum yang mengetahui. Jika rnereka merusak
sumpah(ianji)nyasesudnhmneknberjanjidnnmnekn
mencerca agamam4, maln pnangilah pemimpin-pe -

mimpin nrang-nrang lafir itu, knrenn sesunguhnya
mnekn itu adalah lrang-rratg yang tidnk dnpat di
pegarry janjinya,agarmerelabnhmti."(atlaubah'.
11-12)

Sesungguhnya kaum muslimin menghadapi
musuh yang selalu mengintai mereka. Musuh-
musuh itu tidak pernah berhenti menyerang
mereka dengan tiba-tiba tanpa belas kasihan dan
cinta. Yang menghentikan mereka hanya kelemah-
an dan ketalanampuan dari melakukan penyerang-
an. Ikatan perjanjian damai, perlindungan yang
disepakati, sikap merasa bersalah dan malu, dan
hubungan kekerabatan tidak akan menghentikan
penyerangan mereka" Keputusan tersebut dilatar-
belakangi oleh sejarah yang panjang. Sejarah yang
membuktikan bahwa sikap sejati ini yang ada pada

kaum musyrikin tidak akan melenceng kecuali
disebabkan oleh keadaan darurat yang secepatnya
berubah dan kembali kepada aslinya.

Sejarah panjang ini disimpulkan dari kenyataan
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praktik yang terjadi. Ditambah lagi dengan tabiat
pertentangan abadi antara manhaj Nlahdan mnn'
hnj - manhaj iahiliah yang menghambakan manusia

terhadap manusia dan hamba lainnya. Manhaj
harakah Islamiah mau tidak mau harus meng-
hadapi hal itu melalui arahan dari Allah dengan
keputusan yang sangat jelas,

'Jika mereka bertobat, mendirikan shalat, dan me-

nunailcan ztlmt, makn (mnela itu) adn'lah saudara-

saudaramu seagama. Kami menj elnkan ay at-ayat itu
bagi kaum yang mengetahui. Jila mereka merusak

sumpah (janji)nya sesudnJt mnela bnianji dnn mereln

rnencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-
p emimpin oran g: orang Anfr itu, lurmn s esunguhny a

mereka itu adalnh nrang-rrang yang tidak dapat

dip egang j anj tnya, agar muela bsrhenti. "

Jadi, hanya ada dua pilihan. Pilihan pertamq
masuk ke dalam agama yang dianut oleh kaum
muslimin dan bertobat dari perilakuaerilaku masa

lalu yakni syirik dan permusuhan. Dengan demi-

kian, bersihlah Islam dan kaum muslimin dari
segala perlakuan yang membahayakan dari kaum
musyrikin yang melampaui batas.tersebut. Kemu-

dian terjalinlah ikatan yang berdasarkan asas aki-

dah, dan jadilah komuniJas muslim baru itu sebagai

saudara-saudara bagi muslim yang lama. Semua
perlakuan buruk di masa lalu menjadi hilang dari
kenyataan dan ingatan.

"Kami menjelnskan ayat-ayat itu bagi kaum yang

mengetahui."

Hukum-hukum ini dan hikrnatrnya hanya diketa-

hui oleh orang{rang yang mengetahuinya, yaitu

orang{mng yang beriman.
Pilihan keduq pelanggaran dan perusakan ter-

hadap baiat dan sumpah untuk beriman setelah

masuk ke dalamnya dan ditambah lagi dengan

cercaan terhadap aganr.kaum muslimin. Jadilah
mereka pemimpin-pemimpin orang-orang kafir.
Mereka tidak dapat lagi dipegang janji dan tidak
pula dapat diikat dalam perjanjian. Pada kondisi
demikian mereka harus diperangi dengan harapan

mereka kembali kepada pehrnjuk hidayah. Sebagai-

mana kami sering mengemukakan sebelumnya,

sesungguhnya kekuatan balatentara Islam dan

kemenangannya dalam jihad, sering mengem-
balikan hati-hati kepada kebenaran, dan memper-
lihatkan kepada mereka tentang al-lm4yang pas[
menang. Sehingga, mereka mengetahui dan me'
nyadarinya bahwa ia menang karena kebenamnnya

dan karena di belakangnya ada kekuatan Allah.

Juga mengetahui bahwa Rasulullah jujur ketika
menyampaikan bahwa Allah dan rasul-rasul-Nya
pasti menang.

Semua perkara ini akan menuntun mereka
untuk bertobat dan menerima hidayah, tanpa pak-

saan dan tanparkekerasan pula. Namun, benar-

benar disebabkan oleh jiwa dan hati yang puas se
telah melihat dengan jelas kebenaran yang menang.

Itulah yang terjadi dan akan terus terjadi pada setiap

masa.
Kini tibalah pada pertanyaan, hingga di mana

jangkauan nash-nhsh ini diberlakukan? Bagaimana
jangkauan sejarah dan ruang lingkupnya? Apakah
ia hanya terbatas secara khusus untuk penduduk
jazkahArab pada z;rrnanitu saja? Ataukah, ia me
miliki jangkauanjangkauan lain sesuai zartan dan
tempat?

Sesungguhnya teks-teks ini diturunkan unhrk
menghadapi kenyataan yang ada diiaztah Arab
arfiarukekuatan balatentara orumg{rang mukmin
dengan kekuatan orangorang musyrik. Tidakada
keraguan sedikit pun bahwa hukum-hukum yang
terdapat di dalamnya bertujuan menghadapi ke-
nyataan tersebul dan bahwa orang{rang musyrik
yang dimaksudkan di ayat itu adalah orang{rimg
musyrik di jazirah tersebut. Ini semua benar.
Namun, apakah ini adalah jangkauan alfiir dari
teks-teks ini?

Tbbiat Kaum Musyrikin Sepanjang IVIasa
Kita harus menelusuri sikap kaum musyrikin

terhadap orang{rangyang beriman sepanjang se
jarah, agar terbuka bagi kita kebenaran hakiki dari
jangkauan teksteks di atas, dan menjadi jelas bagi
kita sikap mereka secara total sepanjang sejarah.

Untuk komunitas orang{rang musyrik di jaziratt

Arab, sikap mereka telah diketahui secara pasyhur
dari kejadian-kejadian di sirah nabawiah. Mudah-
mudahan apa yang dimuat oleh jilid ini dari kitab
tatsitr a<h-Zhikl int sudah cukup menggrambarkan

bagaimana sikap orang-orang musyrik terhadap
agama ini dan pemeluknya sejak hari-hari awal

dakwah di Mekah hingga periode yang dihadapi
oleh nash-nash surah di atas.

Seslngguhnya benar bahwa peperangan pan-

jang yang terjadi antaralslam dan syirik tidaldah

sepanjang peperanganyang terjadi antara Islam dan

Ahli Kitab baikYahudi maupun Nasrani- Namun,
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kenyataan itu tidak menafikan bahwa sikap orang-
orang musyrik terhadap kaum muslimin selalu
seperti apayang digambarkan oleh kumpulan ayat-
ayat berikut

"Bagaimann bisa (ada perjanjian dari sisi Allnh dan
Rasul- Nya dmgan zrang-lrang musyrikin), padnhal
jilm mereka memperoleh lemenangan tnhadap kamu,
mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan
terhndnp lmmu dan tidnk (puk mengindahknnlper-
jatjian. Merelm menyernngknn hatimu dmgan mulut-
nya, sedang hatinya menohk. Kebanyakan mereka

adalah zrang-lrang yangfasik (tidak menepati per-
janjian). Muelw menukarlmn ayahayt All"ah dengan
h"arga y ang s edikit, lnlu mne lm menghnlangi (manusin)

dari jal"an Alkh. Sesungquhnya amat buruklah apa
yang mnekn lnrjaknn itu. Mnekn tidak memelilnra
(hubungan) knab at tnhndnp lrang- nrang mukmin dan
tidak (puln mengin"dahkan) perlanjian. Dan mneka
itulah orang-lrang yng melampaui batas." (at-
Taubah:8-10)

Itulah sebenarnya sikap yang abadi dari orang-
orang musyrik danAhli Kitab terhadap kaum mus-
limin. Berkenaan dengan bahasan tentang Ahli
Kitab, kita hmda dulu hingga bagian kumpulan ayat-

ayatyang kedua di surah ini. Sedangkan, perihal
orang-orang musyrik dalam ayat-ayat tadi sudah
menjadi sikap asli terhadap kaum muslimin sepan-
jang sejarah.

Bila kita meyakini bahwa Islam bukanlah dimulai
dengan risalah Muhamrnad saw., nalnun risalahnya
hanya sebagai penutup saja dari risalah-risalah se
belumnya; dan bahwa sikap orang-orang musyrik
terhadap setiap rasul dan setiap risalah sebelumnya,
menunjukkan sikap setiap kemusyrikan terhadap
agamaAllah secara muflak, maka aspek-aspek per-
tentangan akan terlempar. Kemudian menjadi jelas-

lah sikap hakiki dari mereka sebagaimana digam-
barkan oleh nash-nash Al-Qur'an yang abadi sepan-
jang sejarah manusia tanpa pengecualian.

Apakah yang diperbuat oleh orang-orang mu-
syrik terhadap Nuh, Huud, Shaleh, Ibrahim, Sy.raib,

Musa, dan Isa? Kemudian apakah yang diperbuat
oleh orang-orang musyrik terhadap Muhammad
saw. dan orang{rang yang beriman bersamanya?
Sungguh kaum musyrikin tidak memelihara hu-

bungan kekerabatan terhadap mereka dan tidak
pula mengindahkan perjanjian, jika memperoleh
kemenangan dan menguasai mereka.

Apakah yang diperbuat oleh orang-orang mu-
syrik dari tentara Tatar terhadap kaum muslimin
pada perang periode kedua melawan syirik? Apa
yang diperbuat olBh orang-orang musyrik dan
animis (komunis) saat ini setelah empat belas abad
berlalu terhadap kaum muslimin di setiap tempat?
Sungguh mereka tidak memelihara hubungan ke-
kerabatan terhadap mereka dan tidak pula meng-
indahkan perjanjian, sebagaimana yang diputuskan
oleh nash Al-Qur'an yang jujur dan abadi.

Ketika tentara Tatar yang animis mengalahkan
kaum muslimin di Baghdad, terjadilah tragedi ber-
darah yang memilukan yang direkam oleh sejarah.
Cukuplah kami kutip sedikit komentar dari l<ttab al-
Bidayah wan-Nihayan fiilid 13) karangan Ibnu
Katsiq berkenaan dengan peristiwa di tahun 656 H,
"Mereka (pasukan Tatar) menuju kota Baghdad.
Kemudian membantai semua orang yang mereka
dapati. Banyak orang yahg masuk ke sumur-sumur,
tempat-tempat buang kotoran, dan got-got sampah
untuk bersembunyi berhari-hari di dalamnya. Ke
lompok-kelompok orang berkumpul ke dalam
hotel-hotel dan mengunci pintu-pintunya sebagai
penghalang dari serangan. Namun, tentara Tatar
membuka secara paksa baik dengan merusaknya
maupun dengan membakarnya dengan api. Se-
hingga, masuklah mereka. Orang-orang berlarian
menyelamatkan diii ke tempat-tempat yang tinggr.
Namun, tentara Tatar masih memburu mereka
dengan lemparan-lemparan senjata, sehingga me
ngalirlah darah dari lorong-lorong sempit. Demi.
kian pulayangterjadi di masjid-masjid dan tempat-
tempatlain.

Tiada seorang pun yang selamat kecuali para
ahlud< dzimmah dari Yahudi dan Nasrani serta
orang-orang yang berlindung kepada mereka.a
Yang juga selamat adalah orang-orang yang ber-
lindung ke rumah Menteri Ibnul Alqama ar-Rafidli.
Sementara sekelompok pedagang selamat dan
harta bendanya juga selamat setelah membayar
upeti sangat mahal dengan harta benda berlimpah
dan banyak sekali. Kemudian Baghdad yang se-

belumnya merupakan kota yang paling menyenang

4 Karena kaum Yahudi dan Nasrani (ahludz dzimmah?), yang menyurati pasukan Tatar untuk menyerang ibu kota Khilafah Islam dan
menghancurkan Islam dan kaum muslimin yang berada di vna. Orang-orang Yahudi dan Nasranilah yang menunjukkan dan membuka kelemahan-
kelemahan dan rahasia kota Baghdad dalam tragedi ini. Mereka menyambut pasukan Tatar dengan ucapan selama! agar membanhr mereka untuk
membasmi kaum muslimin yang telah melindungi dan menjaga keamanan mereka.
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berubah menjadi hancur lebur, penduduknya
hanya tinggal beberapa orang. Mereka diliputi oleh
ketakutan, kelaparan, kehinaan, dan kesepian.

Terjadi perselisihan pendapat mengenai jumlah
orang yang tewas di Baghdad dalam tragedi ini. Ada
yang berpendapal delapan ratus ribu orang. Pen-
dapat lain, sejuta orang. Sedangkan pendapat lain-
nya, duajuta orang. Inna lillahi wa inna ikihi mji'un.
Lan hauh wa lna quwwata ilk billalL

Tbntara Tatar memasuki kota Baghdad pada
hari-hari akhir bulan Muharram, dan pedang-pe-

dang mereka masih terus membantai selama empat
puluh hari. Pembunuhan Khalifah al-Mu'tasim
Billah (umur nya 42 tahrn4 bulan) pemimpin kaum
mukminin terjadi padahari Rabu tanggal 14 Shafar,
dan kuburannya disembunyikan. Masa lifiilafahnya
selama 15 tahun, 8 bulan, dan beberapa hari. Ber-
samanya dibunuh pula anaknyayang sulungAbul
Abbas Ahmad dalam usia lima belas tahun. Kemu-
dian anaknya yang di urutan tengah, Abul Fadhl
Abdurrahman juga dibunuh dalam usia dua puluh
tiga tahun. Anaknyayang bungsu Mubarak dan tiga
saudarawanitanya (Fatimah, Ktradijah, dan Maryam)
ditawan.

Ustadz di Darul Khilafah yakni Syaikh Muh-
yiddin Yusuf ibnusy-Syaikh Abul Faraj ibnuHauzi
juga terbunuh. Ia adalah musuh menteri. Bersama-
nya juga dibunuh tiga anaknya (Abdullah, Abdur-
rahman, dan Abdul lGrim). Pembesar-pembesar
Khilafuh juga dibunuh satu per satu seperti Muja-
hidin Bik dan Syihabuddin Sulaiman Shah. Ke-
turunan Bani Abbas dipanggil satu per satu dari
Darul Khilafrh. Masing-masing orang keluar mern-
bawa isti dan anak-anaknya menuju kuburan yang
kosong sejauh mata memandang. Kemudian mereka
disembelih seperti kambing. Tentara Tatar me-
nawan wanita-wanita cantik dari anak-anak wanita-
nya dan hamba sahaya Pendidik Ktralifah, Syeikh
ShadruddinAli bin Nayyar juga dibunuh. Mereka
membunuh pula para khatib, imam, dan penghafal
AlQur'an. Masjid-masjid di Baghdad libur dari shalat
berjamaah dan shalatjumat selama beberapa bulan.

Setelah berlalu masa empat puluh hari, yang
tersisa di Baghdad tinggal puing-puingnya Tiada
seorang pun di dalam melainkan orimg asing. Se
mentara mayat-mayat bergelimpangan di jalan-jalan

laksana bukit-bukit Kemudian hujan hrrun yang
mengubah bentuk-bentuknya. Seluruh negeri di.
landa bau busuk mayat-mayat tersebut dan udara
pun berubah. Wabatr penyakitpun datang tak dapat
ditolak, bahkan hingga menyebar ke daerah Syam.

Jumlah yang meninggal sangat banyak, tak ter-
hitung. Musibah pun berhrbi.hrbi datang, tingginya
harga, wabah, kematian, hrsukan, dan wabah kolera
yang mematikan. Inna lillnhi wa inna ilnihi mji'un

Setelah dipermaklumkan tercapainya kedamai-
an di Baghdad, orang-orang yang bersembunyi di
bawah tanah keluar dari sumur-sumur, tempat-tern
pat buang kotoran, got-got sampah, dan kuburan-
kuburan, laksana mayat berjalan yang baru di.
angkat dari kuburannya. Sebagian tidak mengenal
yang lainnya. Bahkan, seorang ayah pun tidak lagi
mengenal anaknya sendiri, atau seorang saudara
terhadap saudaranya sendiri. Mereka tidak luput
dari wabah dahsyat tersebut sehingga mereka pun
menyusul menemui orang-orang yang telah me-
ninggal sebelumnya."

Inilah satu gambaran dari kenyataan sejarah,
ketika orangorang musyrik berhasil mengalahkan
kaum muslimin. Mereka sama sekali tidak menjaga
hubungan kerabat dan tidak pula menghormati
perjanjian damai. Apakah kenyataan sejarah ini dari
masa lalu yang kelam ini, terjadi secara khusus pada
tentaraTatar saja?

Sekali-kali tidak! Sesungguhnya gambaran ke
nyataan sejarah yang terjadi saat ini tidak berbeda
dengan gambaran di atas. Sesungguhnyayang ter-
jadi ketika Pakistan melepaskan diri dari lndia, apa
yang dilakukan oleh orang{rang Hindu tidak
lnrang kejamnya dibandingkan dengan kekejaman
bangsa Tatar. Sebetulnya ada delapan juta orang
lebih memilih hijrah ke Pakistan daripada tetap
tinggal di tndia setelah terjadi penyerangan barbar
dan buas terhadap orang{rang muslim yang tersisa
di India. Namun, yang tiba dengan selamat di
Pakistan hanya sekitar tiga juta orang. Lima juta
orang lagi telah tewas di tengatr perjalanan. Mereka
dihadang oleh gerakan animisme yang diketahui
oleh pemerintatr India bahkan yang memimpinnya
beberapa petinggi di pemerintahan India. Kaum
animisme itu membantai dan memenggal kepala
kaum muslimin di perjalanan laksana hewan.
Mayat-mayatmereka bergelimpangan ditinggalkan
begihr saja dimalian burung dan hewan buas, se
telah dicincang dengan sangat keji, tidak kurang
kejamnya dengan apa yang dilakukan pasukan
Tatar terhadap kaum muslimin di Baghdad.

Tragedi mengerikan dan memilukan yang di-
rencanakan dengan rapi jugaterjadi saatkereta api
yang membawa para pegawai dari seluruh dataran
India menuju Pakistan. Telah terjadi kesepakatan
atas diizinkannya berhijrah bagr para pegawai
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muslim dari seluruh dataran lndia ke Pakistan se-
hingga berkumpullah di dalam kereta api itu lima
puluh ribu pegawai. Kereta api ihr melewati sebuah
terowongan dekat perbatasan India dan Pakistan
yang disebut dengan terowongan Ktraibar. Ia keluar
dari arah pintu terowongan lainnya dengan seluruh
pegawai dalam keadaan sangat mengerikan dan
tubuh-tubuh mereka terpisah-pisah. Tbrnyata
gerakan zmimisme Indiayang terlatih telah meng-
hentikan kereta api dalam terowongan tersebut,
dan tidak mengizinkan kereta api itu melanjutkan
perjalanan sebelum membantai lima puluh ribu
kaum muslimin yang ada di dalamnya. Sehingga,
kereta itu berubah menjadi lautan darah dan tubuh-
hrbuh mereka terpotong-potong. Mahabenar Allah
dalamfirman-Nya,

"Bagaimpna bisa (ada prjanjian dari stsi Allnh dnn
Rnsul-Nya dmgan nrarg-nrang rnusyrikin), padnhnl
jikn mnekn rnempnoleh fumenangan tnhndap lmmu,
muela tidak memelihara hubungan lulcnabatnn tn-
hadnp knmu dan tidak (pula mengindahkan) per-
janjian."

Permbantaian seperti akan terus berulang dalam
berbagai bentuknya.

Apa yang diperbuat oleh pewaris kekuasaan
Tatar di Cina yang komunis dan pemerintah komu-
nis Rusia terhadap kaum muslimin di sana? Mereka
telah membantai kaum muslimin lebih dari dua
puluh enam juta selama seperempat abad, jadi se-

kitar safu juta tiap tahun. Gerakan pemasmian terus
berlanjut. Tragedi itu belum termasuk sarana-
sarana penyiksaan yang membuat bulu roma kita
berdiri. Beberapa tahun yang lalu di sebuah diskik
di Cinayaitu diTurkistanyang merupakan daerah
kantong kaum muslimin telah terjadi peristiwayang
melebihi kekej aman tentara Tatar.

Seorang pemimpin muslim dibawa paksa Kemu-
dian sebuah lubang digali untuknya di sebuah jalan

umum. Setiap muslim di bawah penyiksaan dan
ancarnan, difrintahkan unfuk membawa kotoran-
kotoran meieka (negara tersebut memang mene
rima kotoran-kotoran manusia unhrk dibuat pupuk
dengan imbalan makanan), dan melemparkannya
kepadapemimpin muslim tersebut di dalam lubang
itu. Peristiwa itu berlangsung selama tiga hari
hinggaia meninggal.

Demikian pulayang diperbuat oleh pemerintah
komunis Yugoslavia terhadap kaum muslimin di
sana Tidak kurang sejuta orang telah dibantai sejak
perang dunia kedua yang membuat komunis ber-

kuasa di sana. Pembantaian, penyiksaan, dan pe-
musnahan masih berlangsung. Di antaranya keke
jaman yang dilakukan terhadap kaum muslimin
baik laki-laki atau wanita dalam "tungku daging" di
mana hrbuh-tubuh keluar darinya dalam keadaan
gosong tidak lagi berdaging, berdarah, dan ber-
hrlang. Hal itu masih terjadi hingga sekarang.

Begitu pula di negara komunis lainnya. Maha-
benar Allah dalam firman-Nya,

"Bagaimana bisa (ada perjanjian dari sisi Allnh dan
Rasul-Nya dengan lrang-orang musyrikin), padahal
jika. muelm rnemperolzh kemenangan tnhadnp knmu,
mnelu tidak memelihara hubungan luleerabatan ter-
lrodop knmu dan tidak (pula mengindahkan) per-
j anj ian. " (atlfaubah: 8)

'Mereka tidak memelih.ara (hubungan) kerabat ter-
hadap orang-zrang mukmin dan tidak (puln rneng-
indnltkan) perjanjian. Dan mereka itulnh orang-orang
yang melnmpaui batas." (at-Taubah: 10)

Sesungguhnya hal itu bukanlah kejadian darurat
dan terikat waktu, baik yang terjadi di jazirah Arab,
di Baghdad, maupun di tempat-tempat lainnya.
Namun, ia adalah kejadian yang akan berlangsung
selamanya, di setiap tempat dan zaman.

Oleh karena ifu, sesungguhnyajangkauan nash-
nash tersebut meliputi seluruh tempat dan zaman.
IGrena nash-nash tersebut akan selalu berhadapan
dengan kondisi seperti itu di segala tempat dan
zaman. Perintah untuk menjalani kebijakan ber-
lepas diri secara to'tal ini dikaitkan dengan kemam-
puan menjalaninya seperti yang terjadi dalam kasus
orang{rang musyrik di jaztahArab. Perintah itu
tidak terkait dengan hukum asal dan sikap dasar
yang tidak akan berubah sepanjang zaman.

Penetapan Motivasi ; Mukminin
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' Mmgapaknh lamu tidnk memrrangi mang-orang yang

mmtsak sumpah (j anji)nya, padnlal mnela telnh kzras

kernauannya untuk mmgusir rasul dnn muelalah yang
p ntama knli memulni mzmnangi lmmu ? Mengap almh

kamu takut kepada mereka padahal Allnhlah yang

berhnk untuk kamu takuti, jika lamu benar-benar

orang yang berimnn. Pnangilnh mnelm, niscaya Allah
akan menyilcsa merelm dengan (perantarann) tangan-

tanganmu dan Allnh alwn menghinnlmn mnelm dan

men olong lamu terhndap muelca, snn melegakan hati
orarg- nrarg yang bniman. Dan, mmghil'arrylan parw
hnti oiang-orang mukmin dan Allnh menuim"a tobat

orang y ang dilcefundnki- Ny a. Allah Mah.a Mmgetahui
lngi Mahnbijalcsana. Apaluh kamu mengira bahwa

lumu alan dibiarlmn (b egitu s aj a), sednng Allnh b elum

mengetahui (dnlam luny atann) orang- orarry y ang b er -

jihnd di antara kamu dnn tidnk mengambil mmjadi
temnn yang setia seLain Allnh, R.asul-Nya, dnn orang-

orang y ang b nimnn. A llnh Mahn Mengetahui ap a yng
tamu krj alwn. " (at-Taubah: 13-16)

Bagian kumpulan ayat-ayat ini datang dalam
urutan selanjutrya setelah bagian sebelumnya yang

menetapkan larangan dan pengingkaran terhadap

hukum dasar bahwa tidak mungkin ada perjanjian

damai di sisi Allah dan Rasul-Nya bagi orangorang
musyrik. Kemudian frintah kepada orang-orang

musyrik diJaztah Arab untuk memilih antara

masuk Islam atau berperang, kecuali atas orang-

orang yang memohon suaka dan perlindungan.
Maka, permohonan mereka harus dikabulkan
sehingga mereka dapat mendengar Al-Qur'an.
Mereka harus dijamin keselamatannya hingga
sampai keluar dari wilayah darul Islam. Di sana juga

terdapat keterangan tentang sebab pengingkaran
ini. Yaitu, orang-orang musyrik tidak menjaga
hubungan dan tidak menepati janji perlindungan
terhadap kaum muslimin bila mereka berhasil
mengalahkan mereka

Bagian ini datang untuk melawan lintasan-lintas
an yang ada dalam hati dan jiwa kaum muslimin,
dengan berbagai tingkatannya yang telah diielaskan

sebelumnya, baik lintasan keragu-raguan dan ke
takutan unhrk mengawali langkatr final ini, maupun

lintasan hati yang menginginkan dan mencari-cari

alasan bahwa orang-orang musyrik yang tersisa
akhirnya pasti akan kembali kepada Islam tanpa
perlu mengambil langkah perang total. Ataupun,
lintasan hati yang takut terhadap diri sendiri dan

maslahatnya serta condong kepada pilihan yang
paling mudah.

Nash-nash Al.Qur'an melawan perasaan, ke'
takutan, dan pencarian alasan pembenaran ini de
ngan membangkitkan hati-hati kaum muslimin
dengan nostalgia kejadian-kejadian yang baru
terjadi maupun yang telah lama terjadi. Nash-nash

tersebut mengingatkan kaum muslimin akan pe-

langgaran orang-orang musyrik setelah menan-
datangani perjanjian damai. Ia mengingatkan kaum
muslimin akan konspirasi orang-orang musyrik
untuk mengusir Rasulullah dari Mekah sebelum
berhijrah. Ia mengingatkan kaum muslimin bahwa
orang{rang musyrildah yang memulai penyerang-

an terhadap mereka di Madinah. Kemudian ia
membangkitkan dalam diri kaum muslimin sifat
malu bahwa mereka sebehrlnyayang takut meng-
hadapi orangorang niusyrik dalam perang, padahal

Allahlah yang berhak unhrk mereka takuti, jika
mereka benar-benar oftmg yang beriman.

Kemudian ia menyemangati kaum mukminin
unhrk terjun ke dalam perang, karena Allah akan
menyiksa orang{rang musyrik dengan perantara-

an tangan-tangan mereka. Maka, jadilah mereka
sebagai tabir dari kekuasaan Allah dalam meng-
hukum musuh-musuh-Nya dan musuh-musuh
kaum muslimin. enan menghinakan dan menun-
dulikan orangorang musyrik tersebut, serta mele-
gakan hati orangorang yang beriman, yang mereka
siksa sebelumya karena beriman kepada Allah.

Setelah itu nash-nash tersebut menghadapi
upaya mencari pembenaran yang mengusik hati
kaum mukminin, dengan meyakinkan bahwa
harapan yang hakiki dan lebih pantas adalah meng-
harapkan kemenangan bagi kaum muslimin dan
kekalahan dialami orang{rang musyrik, dengan
berharap mereka mau masuk Islam. Pada saat itu
ada sebagian dari mereka untuk bertobat dan
masuk memenuhi panggilan Islam yang telah
meraih kemenangan dan kejayiuxt. Kemudian pada

akhirnya ayat tersebut mengalihkan perhatian

mereka kepada hakikat sunnah Allah bahwa Dia
pasti menguji komunitas kaum muslimin dengan

berbagai beban taHif agar jelas hakikat pendirian

mereka. Sunnah Allah tidak pernah berubah dan

tidak melenceng:
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' Mengapalalt knmu tidnk mrmsrangi orarg- orang yng
mmnak sumpah (j anji)nya, padatnl mnela telnh lceras

lemnuanny a untuk mzngusir Rasul dnn mneluloh y ong
p ntama lmli mnnulni memnangi knmu ? Mmgapalwh
kamu takut kepada mereka padahal Allahlah yang
berhnk untuk kamu takuti, jika knmu benar-benar
oratg ytg beriman." (at-Taubah: 13)

Sesungguhnya sejarah orangorang musyrik ber-
hadapan dengan kaum muslimin dipenuhi dengan
pelanggaran janji. Pelanggaran yang paling dekat
dalam perjanjian dengan Rasulullah adalah pe-
langgaran terhadap perjanjian Hudaibiyah. Rasu-
lullah telah menerima segala persyaratan dengan
ilham dan hidayah dari Allah, padahal dalam pan-
dangan para pembesar sahabat penerimaan itu se
bagai benhrk dari penghinaan! Namun, Rasulullah
tetap menepati perjanjian tersebut sebaik-baiknya
dan setinggi-tingginya. Tetapi, justru orang-orang
musyriklah yang tidak menepatinya dan melang-
garnya setelah dua tahun berlaku, ketika mereka
melihat adanya peluang pertama kali. Sebagaimana
orang{rang musyriklah yang berkonspirasi untuk
mengeluarkan Rasulullah dari Mekah sebelumny4
batrkan mereka membuat makar unhrk membunuh
beliau sebelum berhijrah.

Kejadian ini terjadi di Baitullah wilayah tanah
Haram, di mana seorang pembunuh pun di dalam-
nya merasa aman dan tidak boleh disentuh dengan
kezaliman jiwa dan hartanya (hingga ia keluar dari
wilayah tanah Haram). Bahkan, seseorang yang
menjumpai pembunuh saudaranya atau pembunuh
ayahnya tidak berani berbuat apa-apa selama ia
masih berada di tanah Haram. Namun, lain halnya
Rasulullah, seorang rasul yang menyeru kepada
hidayah, iman dan penghambaan kepada Allah
semata-mata. Mereka sama sekali tidak meng-
indahkan aturan-ahran tersebut. Bahkan, dengan
keras kepala mereka ingin mengusir beliau, ber-
konspirasi untuk mengakhiri hidup beliau dan
membunuh beliau di dalam Baitullah tanah Haram,
tanpa merasa bersalah dan malu. Demikian pula
yang terjadi terhadap orang-orang yang berkeras
hati unhrk memerangi kaum muslimin di Madinah.

Orangorang musyriklah yang berkeras kepala
dengan pimpinan Abu Jahal unhrk tetap menyerang
kaum muslimin walaupun kafilah dagang yang
mereka maksudkan telah berhasil melewati ha-
dangan kaum muslimin dengan selamal Kemudian
berfurut-furut mereka memerangi kaum muslimin
di Uhud dan Ktrandaq. Mereka juga bersekutu

dalam Perang Hunain untuk menyerang kaum
muslimin. Semua kejadian tersebut masih hadir
dalam hati atau paling tidak merupakan kenangan
yang sangat dekat. Semua kejadian itu mencerita-
kan tentang sikap yang berlangsung teru$menerus
seperti yang dijelaskan Allah,

' Mnela tidnk hmti- funtiny a memnangi kamu samp ai
mereka (dapat) mmgembaliknn kamu dari agam.amu
(lnpada lrelnfran) seandainya merela sanggup." (aI-
Baqarah:217)

Semua kejadian itu juga menceritakan tentang
tabiat hubungan antara kekuatan tentara yang
menyembah Tuhan selain Allah dengan kekuatan
tentara yang tidak menyembah melainkan Allah
semata.

Ketika memaparkan arahan rekaman awal dari
kenangan, sikap dan kejadian, dalam senhrhan yang
sangat cepat dan mendalam di hati setiap muslim,
Allah mengarahkan khitabnya kepada mereka,
'Mengapaknh lamu takut ktpadn mnela?."

Orang-orang yang beriman tidak akan ber-
pangku tangan dan berpaling dari memerangi
orang-orang musyrik melainkan hanya karena
takut. Selanjutnya Allah langsung berkomentar
setelah pertanyaan tersebut dengan pernyataan
yang lebih dahsyat dalam membangkitkan hati
daripada sekadar pertanyaan,

"Padnlwl Allnhlnh yang bahnk untuk kamu tnkuti, jikn
knmu b mar -benar orang y ang beriman. "

Sesungguhnya seorang mukmin sejati tidak
takut kepada seorang hamba pun di dunia ini.
Seorang mukmin sejati hanya takut kepada Allah.
Oleh karena itu, bila mereka takut kepada orang-
orang musyrik, maka seharusnya dan sepantas-
nyalah mereka lebih takut kepada Allah. Tidak
boleh ada tempat sedikit pun dalam hati orang-
orang yang beriman ketakutan kepada selain Allah.

Sesungguhnya perasaan orang{rang yang ber-
iman pasti bergelora, dengan mengingat kenangan,
kejadian, dan peperangan yang terjadi. Mereka
mengingat kembali betapa orang-orang musyrik
telah berbuat makar terhadap Nabi saw.. Mereka
memaparkan kembali pelanggaran orang-orang
musyrik terhadap perjanjian damai dan peng-
khianatan kaum musyrikin setiap mampu menye
rang secara tiba-tiba dan mendapatkan peluang
untuk melakukan penyerangan. Mereka mulai
mengingat betapa orang-orang musyrik selalu
mengawali permusuhan dan peperangan terhadap
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mereka dengan sombong dar zalim. Di tengah
gemuruh revolusi inilah Allah menyemangati kaum
mukminin untuk berperang,

"Perangilah mereka, niscaya Allah akan menyil$a
merekn fungan (perantarann) tangan-tanganmu d.an

Allnh alan mmghinnkan merelm dan menolong lmmu
tnlndnp mrek4 sntn mzl"egalcan hnti mang- mang I ang
bt eriman. D an, menghilanglan panas hati orarry- orang
mukmin. Allah mennima tobat lrang yang dikehen-
daki-Nya. Allah Maha Mengetahui kgi Mahnbijak-
s ann. " (atlaubah: la- f 5)

Perangilah mereka, Allah menjadikan kalian
sebagai tabir dari kekuasaan-Nya dan sarana dari
kehendak-Nya. Maka, Allah pun akan menyiksa
mereka dengan perantaraan tangan-tangan kalian
dan Allah akan menghinakan mereka dengan ke
kalahan walaupun mereka berangan-angan me-
miliki kekuatan. Allah akan menghilangkan panas
hati orangorang mukmin yang bergelora, dengan
memenangkan al-ha4 secara sempurna dan peng-
hancuran terhadap segala kebatilan dan pengusiran
semua pembawa kebatilan.

Bukan hanya ini kebaikan bagi kaum muslimin,
tapi ada banyak kebaikan lain yang menanti dan
banyak pahala lain yang diraih.

'All,ah menerimn tobat orang y ang dikehmdaki- Ny a. "
Kemenangan kaum muslimin kadangkala bisa

mengembalikan orang{rang musyrik kepada ke
imanan, membuka mata hati mereka kepada
hidayah ketika melihat kaum muslimin menang,
merasakan bahwa ada kekuatan lain selain ke-
kuatan manusia yang menopang dan menolong
kaum muslimin, dan melihat pengaruh-pengaruh
iman dalam sikapsikap kaum muslimin. Semua
inilah yang kemudian benar-benar terjadi. Pada
kondisi demikian, maka para mujahid muslimin
telah mendapatkan balasan pahala jihad mereka
dan juga pahala hidayah orang-orang yang sesat
dengan perantaraan tangan-tangpn mereka. Islam
pun meraih kekuatan baru sebagai tambahan ke-
kuatan sebelumnya dengan masuknya orang{nng
yang bertobat dan diberi hidayah itu.

'Allah Mahn Mngetahui kgi Malnbijaksana."

Allah Maha Mengetahui akibat-akibatyang ter-
sembunyi di belakang ketentuan-ketentuan pen-
dahuluan, lagi Mahabijaksana menentukan hasil-
hasil yang dicapai dengan amal dan harakah.

Sesungguhnya munculnya kekuatan Islam dan

kekokohannya pasti berhasil meruntuhkan banyak
hati yang menghalangi perkembangan Islam yang
tampak lemah atau tidak diketahui kekuatan dan
kewibawaannya. Sesungguhnya dakwah kepada
Islam bisa dipersingkat dan diringkas setengah
perjalanan ketika kaum muslimin memiliki ke
kuatan yang menonjol, disegani oleh berbagai pihak
dan sayapsayapnya perkasa.

Oleh karena itulah, Allah ketika mentarbiyah
kaum muslimin dengan manhaj Al-Qur'an yang
tiada bandingannya, tidak pernah menjanjikan apa-
apa di Mekah ketika mereka masih sedikig lemah,
dan terusir melainkan hanya satu janjiyaitu surga.
Dia tidak memerintahkan apa-apa kecuali satu
perintah agar bersabar. Setelah mereka sukses
dalam kesabaran dan hanya meminta surga tanpa
kemenangan, Allah mendatangkan kemenangan
kepada mereka. Maka, Allah semakin menye
mangati mereka unfuk mencapai kemenangan ihr
dan menyembuhkan sakit hati mereka. Hal itu
dikarenakan kemen4ngan dan pertolongan saat ifu
bukan untuk kaum muslimin. Namun, unfuk me
negakkan agama dan kalimat-Nya. I(aum muslimin
hanyalah sebagai tabir dari kekuasaan-Nya.

Kemudian ternyata tidak ada pilihan lain bagi
kaum muslimin selain berjihad melawan orang-
orang musyrik secara total, menghentikan semua
ikatan perjanjian, dan harus menghadang mereka
secara serempak. Tidak adapilihan lain bagi kaum
muslimin selain itu untuk membuka segala maksud
yang tersembunyi, dan menghilangkan tabir yang
menutup hakikat orang yang belum benar-benar
murni menerima akidatr. Tidak ada pilihan lain bagi
kaum muslimin selain menghilangkan segala tabir
dan uzur; dan memaklumkan langkah berlepas diri
secara total, agarterungkap segala rahasia dari hati
orang{rang yang menyembunyikanny4 dan orang-
orang yang mengambil selain Allah dan Rasul-Nya
sebagai teman setia. Mereka masuk dari peluang-
peluang tersebut untuk menjalin kerja sama dan
ikatan dengan oftmg{ftmg musyrik dalam naungan
hubungan-hubungan yang tidak jelas di antara
kekuatan tentara yang bermacam-macam,

'Apaknh lmmu mengira bahwa lwmu alan dibiarkan
(begilu saja), sednngAllnh belum mmgetahui (dakm
Iuny ataan) zrang- orang ) ang b aj ilnd di antara kamu
dan tidnk mengambil menjadi teman yang setia sel.ain
Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yatg beriman.
Allnh Maha Mengetnltui apa yang lamu lterjalan." (at-
Taubah:16)
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Dalam masyarakat muslim, ada saja kelompok
yang pandai berspekulasi, pandai melangkahi ben-
teng-benteng rahasia, pandai membuat-buat alasan,
dan berhubungan dengan musuh-musuh Islam
unhrk kepentingan dan kebaikan pribadi walaupun
harus mengorbankan maslahat kaum muslimin
secara umum. Mereka lebih condong kepada cair-
nya hubungan dan terciptanya celahcelah yang
dapat ditembus dalam kebijakan berlepas diri se
cara total tersebut. Namun, bila kebijakan berlepas
diri itu telah jelas dan benar-benar dipermaklum-
kan, maka hilanglah segala peluang bagi kelompok
tersebut, dan pasti segala manuver mereka terbuka
dan dapat dipantau.

Sesungguhnya merupakan maslahat kaum mus
limin secara umum dan maslahat akidah juga,
dengan tersingkapnya tabr, terbukanya rahasia-
rahasia teman setia, dan diketahuinya segala pe
luang-peluang ikut campur yang membahayakan,
sehingga jelaslah dengan sejelas-jelasnya orang-
orang yang benar-benar membela Islam secara
murni dan terbuka kedok orang-orang yang ber-
pura-pura dan pandai mengambil muka. Semua
or:mg pun secara umum tahu tentang hakikat dua
kelompok tersebul walaupun Allah Mahatahu akan
hakikat mereka sebelumnya.

'Allnh Mala Mmgetahui apa yang lamu kerjaknn."

Namun, Allah tetap mengadili manusia atas apa
yang terungkap dari hakikat mereka baik lewat
perbuatan maupun perilaku mereka. Demikianlah
sunnah Allah berlaku dengan melalui pengujian
agar terbuka segala hal yang tersembunyi dan
tersaring barisan-barisan dan teruji hati-hati dengan
sebenar-benarnya. Hal itu tidak akan tercapai
kecuali melalui kebijakan-kebijakan yang dahsyat,
pembebanan taklif, cobaancobaan, dan ujian-ujian.

Kaum Mukminin ya
Derajatnya 
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tMAi1-e6il
"Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memak-
murlan masjid-maiid Allnh, sednng mnekn mmgakui
bahwa mereka sendiri knrtr. Itukh orang-zrang yang
sia-sia peknj annnya dnn mnelm lulwl di dnkm nsrakn.

Harry al"ah y ang memakmur lmn masj id-masj id Alkh
ialnh orang-orang y ang baiman kzpada Allnlt dnn hnri
kmudian, snta tetap mendiriknn shalnt, mmunailan
alat, dnn tidnk tnleut (leepadn siapa pun) selnin lupadn
Allah, malm mnelwlah nrang- nrarg I arry dih"arapknn

termasuk golongan zrang-zrang yang mendapat pe-
tunj uk. Apalnh (orang-orang) yarry mmtbni minuman
Icepada lrang-orang lang mengerjaknn h"aji dnn me-

ngurus Mayidil Haram, knmu samnlan fungan orarg-
nrangyang buimnn leepada Alkh dan hnri lumudian
snta berjihnd dijakn Alkh? Mneka tidnk sama di sisi

Allah dan Allnh tidnk membni petunjuk kepada kaum
yang alim. Orang-.orangyng berimnn dnn berhijrah
serta berjihad di jalan Allah dengan harta bend"a dan
diri mnelm adalnlt lzbih tinggi dnajatnya di sisi Allah;
dnn itulah orang-orang yarry men"dapat leemenangan.

Tuhnn merelm menggembiraknn merelu fungan mem-

berikan rahmat dnripadn-Nya, knidh"onn dan surga,

mereka memperoleh di dalamnya kesenangan yang
kekal. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya.
S aungguhny a di s isi Allahlah p ahak y ang b esar. " (at-
Taubah:17-22)

Setelah kebijakan berlepas diri dan permaklum- '

annya, tidak ada lagi alasan dan bantahan bagi
orang-orang yang enggan berperang melawan
orang-orang musyrik. Tidak ada lagi keraguan
untuk melarang total mereka dari berziarah ke
Baitullah dan dari memakmurkannya. Mereka me
lakukan dua perkara pada zarnanjahiliah. Di sini
arahan ayat mengingkari hak orangorang musyrik
dalam memakmurkan Baitullah. Hak itu murni
menjadi hak orangorang yang beriman kepada
Allah semata dan menunaikan segala kewajiban-
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Nya. Pemakmuran Baitullah dan pemberian mi-
numan bagi yang berhaji di zaman jahiliah tidaklah
mengubah kaidah ini. Ayat-ayat ini melawan segala
bisikan yang terdapat dalam jiwa sebagian kaum
muslimin yang belum jelas bagi mereka tentang
kaidah agama ini.

'Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memak-
mur kan m.asj id-mniid Allnh, sednng mnela mmgakui
bahwa m.erelil sm.diri l*fr."

Perkara tersebut telah diingkari sejak awal.
Tidak ada sama sekali pembenaran atas perbuatan
orang-orang musyrik tersebut karena ia berten-
tangan dengan tabiat segala sesuatu. Sesungguh-
nya Baihrllah adalah murni milikAllah semat4 tidak
boleh disebutkan di dalamnya kecuali mengagung-
kan nama-nama-Nya. Allah tidak boleh disekutukan
dengan seorang pun ketika berdoa di dalamnya.
Bagaimana bisa memakmurkan Baihrllah orang-
orang yang hati-hatinya tidak dimakrnurkan dengan
tauhid? Orangorang yzmg memohon kepada Allah
tetapi juga menjadikan bagi.Nya sekutu-sekutu,
orang{rang yang menyaksikan kekufuran atas diri
mereka sendiri, dengan kesaksianyang nyata dan
tak dapat dibantah sedikit pun, melainkan hanya
bisa mengikrarkannya,

"hulnh nratg- nrang I ang sia-sin pelurjaanny a. "
Perbuatan mereka dari asalnya telah batil dan

gugur. Pemakmuran Baitullah tidak akan berguna
dan terbangun melainkan atas kaidah mengesakan
Allah.

"dnn mnelw lelal di dnlnm nsrala. " (at{buba}r: 17)

Mereka kekal di dalam neraka disebabkan ke-
kafiran yang mereka lakukan dengan jelas dan
terang.

Sesungguhnya ibadah merupakan gambaran
nyata dari akidah. Jadi, bila akidah belum sah dan
benar, maka ibadah pun tidak akan sah dan benar.
Dengan demikian, menunaikan syiar-syiar agama
dan memakmurkan masjid tidak akan berarti apa-
apa selama hati belum dimakmurkan dengan ke
yakinan iman yang benar, dengan amal nyata dan
jelas, dan dengan memurnikan niat untuk Allah
dalam beramal dan beribadah secara serempak.

"Hany al"ah y ang memnkmurknn mns$id-masj id Allnh
ial"ah orang-orangyang bniman lwpadn Alhh dan hari
lcemudian, snta tetap mendirikan shalat, menunailan
alrat, dnn tidnk nkut (kpadn sinpa pun) s elnin lepada
Allnh.'

Sesungguhnya nash yang menyatakan tentang
takut kepadaAllali semata, setelah dua syaratyakni
iman yang abstrak dan amal yang nyata, tidaklah
datang sekadar sebagai keterangan tambahan. Jadi,
bagaimanapun ada keharusan memurnikan diri
dan mengerjakan segala sesuahr semata-mata hanya
untuk Allah. Jugaada keharusan melepaskan dan
memirrnikan diri dari segala naungiut syirik dalam
setiap perasaan dan perilaku. Sedanglan ketakutan
kepada seseorang selain Allah merupakan bentuk
dari syirik kh"fiy'tersembunyi' yang sengaja di,
singgung oleh nash tersebut di tempat ini agar
tersaring segalakeyakinan dan amal murni hanya
untuk Allah. Setelah hal itu tercapai, maka kaum
muslimin baru berhak memakmurkan masjid Allah
dan berhak mengharapkan hidayatr dariAllah.
"Makn, mnelalah orang-mang |ang dilaraplun ter-
mnsu k go lorryan nrang- arang y ang nundap at p etunj uk. "
(at-Taubah:18)

Sesungguhnya hatilah yang menghadap dan
anggota-anggota badanlah yang melakukan amal
nyata. Kemudian Allah membalas atas usaha itu
dengan memberikan tuntunan hidayah hingga
mencapai keberhasilan dan kesuksesan.

Inilah kaidah dasar berkenaan dengan hak me
makmurkan Baitullah, dan mengoreksi ibadah-
ibadah dan syiar-syiar secara serempak yang di.
jelaskan oleh Allah kepada kaum muslimin dan
orang{rang musyrik Maka, tidak boleh meqrama-
kan kedudukan orangorang yang memakmurkan
Kabah dan memberikan minum kepadaparapen-
datang yang berhaji di zaman jahiliah, sedangkan
akidah mereka bukanlah murni untuk.Allah dan
mereka tidak rnendapatkan konhibusi apa pun baik
amal maupun jihad.Tidakboleh menyamakan ke
dudukan mereka hanya karena kontibusi mereka
dalam memakmurkan Baitullah dan melayani para
pengunjungnya yang berhaji, sama dengan ke-
dudukan orang{rang yang beriman dengan iman
yang benar dan berjihad di jalan Allah dan me
ninggikan kalirnat-Nya.

"Apalwh (orang-orang) yang nwntrri minumnn lupadn
oratg- orang y ang mmgerj alan hnj i dnn mngurus Mas -
j idil Haram, lamu samnkan dmgan nrang- 0r arq y ang
bnimnn lup adn Allalt dnn lwi lemudian sntn baj ihnd
di jakn Alkh? Mnelw tidak samn di sisi Allah."

Sesungguhnya penilaian Allah merupakan pe
nilaian sejati, dan ketenhran-Nya merupakan keten-
tuan sejati.
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"dan Allah tidnk membni petunjuk kepada laum yang
4lim."(at-Taubah: f9)

Yaitu, orangorang musyrik yang tidak memeluk
agama yang benar, dan tidak memurnikan akidah-
nya dari syirik, meskipun mereka memakmurkan
Baitullah dan memberi minum para pengunjung
yang berhaji.

Makna ini bermuara kepada keputusan atas
keutamaan kaum mukminin yang berhijrah dan
berjihad dengan pemberian rahmat, ridha Allah,
nikmat yang abadi, dan pahala besar yang selalu
menanti dan merindukan mereka,

"Orang-wang yang berimnn dan bnhijrah serta ba7ihnd
di jalan Allah dtngan harta benda dan diri mnelui
adalnh lzbih t;nggi dnajatnya di sisi Allah; dan itulah
rrang-lrang yang mendapat kemenangan. Tilhan
merela mmgembiralwn merelu dengan membnikan
rahmat daripada-Nya, knidhaan dan surga, mnclw
memperoleh di dalamnya kzsenangan yang kekal.
Mueka krlul di dnlnmnya selamn-lamanya. Sesung-

guhnya di sisi Allahlah pahala yang besar." (at-
Taubah:20-22)

Sedangkan,y' il nfdlil'latakerja yang menunjuk-
kan kelebihan dan keutamaan' tidak menunjukkan
makna yang sebenarnya. Jadi, ia tidak menunjuk-
kan makna bahwa orangorang yang lain mendapat-
kan derajat yang lebih sedikit dan rendah, namun
ia semata-mata menunjukkan keutamaan yang
mutlak. Sedangkan, orang{rang yang lain,

"Itulah orang-lrang yang sia-sia pekerjaannya dan
merelu kkal di dalnmnnaka."(at-Taubah: 17)

Jadi, tidak ada perbandingan sama sekali antara
mereka dengan kaum mukminin yang berhijrah
dan berjihad baik dalam derajat maupun dalam
kenikmatan.

Pemurnian Perasaan dan Hubungan
fuahan ayat terus bertolak kepada pemurnian

perasaan dan hubungan dalam hati-hati kaum
mukminin. Ia disaring agar murni dan sejati untuk
Allah dan agama-Nya semata-mata. fuahan ayat itu
mengajak hati-hati mereka untuk membersihkan
diri dari ikatan-ikatan kekerabatan, maslahah dan
kenikmatan. Ia mengajaknya unhrk menghimpun
segala kesenangan manusia dan ikatan-ikatan ke
hidupan dengan dihimpun di satu tangan. Ia me-
letakkan cinta kepada Allah, Rasul-Nya, dan jihad di

jalan Allah di tangan yang lain, dan membiarkan
kaum muslimin bebas memilihnya.

"&As&UE(M7W,(oii(v.

6' q:: t'fi JL';-Ui\ffi tV'4-;1

.1S$ <',Y1leipa1'*'#4;
trq";K.;;Y,<{<;t;"€r:u{:;ur.'or
5{-6r\716;#i;t;S}.r;a\r;V
)W.)-A;;;"i6tr2-4LrrJt4f;;
,s#1,;irr:ro*"x jr|f*\Xft.$a

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu
j adilan b ap ak- b ap ak dnn s au dnra - s audar amu s e b agai
pemimpin-pemirnpinmu, jika mneka lebih meng-
utamakan kelnfiran atas keimanan. Barangsiapa di
antara kamu yang menjadikan mereka pemimpin-
pemimpinmu, mnlw maelw itulah orang- orang J arrg

ulim. Kataknnlah, Jika bapak-bapak, anak-anak,
saudara-saudara, istri-istri, lmum luluargamu, larta
lulrny ann yng lamu usalaknn, p uniagaan y ang lmmu
khawatiri kerugiannya, dan rumah-rumah tempat
tingal yang kamu sulni, adalah lebih kamu cintai
dnripada Alkh dnn Rasul-Nya dan (dari) berjihad di
j alnn- Ny a, m.aka tungulnh sampai Allah mmdanng-
kan keputusan- Ny a.' Allah tidak memberi p etunjuk
Iup adn orang- orang fasrrt. "' (at-Taub ahz 23-24)

Sesungguhnya akidah Islam tidak bisa ber-
toleransi sedikit pun perihal syirik (persekutuan)
dalam hati. Jadi, hanya ada satu pilihan, menjadikan
hati itu murni hanya bagi akidah ini atau memilih
untuk berlepas diri darinya sama sekali. Namun,
bukanlah yang dituntut agar setiap muslim me
mutuskan segala hubungan dengan keluarga, ke
rabaf pasangan, anak, harta benda, karya, per-
hiasan, dan kenikmatan. Bukan pula melakukan
raltbaniahkependetaan dan mengurung diri datam
biara tidak makan dan beristri dan lain-lain'dan
zuhud dalam kenikmatan-kenikmatan hidup. Se-
kali-kali tidak.

Tetapi, akidah ini menginginkan agar setiap hati
murni dan sejati untuk-Nya dan segala cinta pun
murni unfuk-Nya, dan agar Dialah yang menguasai
dan mengatur hati. Dialah yang menggerakkan dan
mendorong. Bila hal itu telah tercapai dengan

tca;siAi
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sempurna, maka saat itu tidak ada keberatan sedikit
pun bagi setiap muslim untuk menikmati setiap
kelezatan dunia yang baik dengan syarat selalu siap
sedia untuk melepaskan semuanya pada saat ber-
hadapan dan bertentangan dengan tuntutan-tun-
tutan akidah.

Penengah dan pemisah jalan di sini adalah apa-

kah akidah yang menguasai atau kenikmatan yang
menguasai, dan agar kalimat yang utama untuk
akidah ataukah untuk salah satu kenikmatan dari
kenikmatan yang banyak di dunia ini. Jika seorang
muslim telah merasa tenteram karena hatinya telah
benar-benar murni dan sejati untuk akidahnya,
maka tidak ada cela sedikit pun baginya setelah
merasakan nikmatnya memiliki anak, saudara,
pasuurgan, dan kerabaL Tidak ada cela baginya me
miliki harta benda, perniagaan, dan tempat-tempat
tinggal. Tidak ada cela baginya pula menikrnati per-
hiasan Allah dan rezeliyang baik, dengan syarat
tidak boros dan sombong. Batrkan, kenikrnatan saat
itu menjadi sangat dianjurkan sebagai bentuk
kesyukuran kepadaAllah yang telah menganugerah-
kannya agar hamba-hamba-Nya menikmatinya de
ngan terus berzikir. Juga agar mengingat-Nya
bahwa Dialah Yang Maha Pemberi rezel<t, Maha
Pemberi nikmat, dan Maha Menganugerahkan.

F;,; {:ut;vi*1 r5r- e 4i qu

t'*.+,ji'glLiilffity;4J
"Hai orang-orang lang buiman, janganlah kamu

j adilan b ap ak- b ap ak dan s au dara- s audaramu p emim-
pin-pemimpinmu, jikn mnelu lebih mengutamalmn
lczlafran atas lwim.anan. "

Demikianlah putusnya hubungan darah dan
nasab, jika hubungan hati dan akidah telah terputus.
Hubungan kedekatan kerabat di keluarga otomatis
batal bila kedekatan kerabat dalam agama Allah
telah batal. IGrena urusan perwalian dan kepemim-
pinan yang utama hanya milik Allah, di dalamnya
terjalin ikatan kemanusiaan selurirhnya Bila hal itu
belum tercapai, maka tidak ada perwalian sedikit
pun setelah itu. Segala bentuk pertalian putus dan
segala benhrk ikatan dibatalkan.

t adr:gi'J a -l * tq,{: ; ;:
"dnn siapa diantara lwmu yang mmjadilwn mnelu

pemimpin-pemimpinmu, m"akn mnelw itulah orang-
orang yng ztlim." (atlaabah: 23)

l{ata a<-alimaz di sini yang dimaksudkan ada-

lah orang-orang musyrik. Maka, menjadikan ke-
luarga dan kaum sendiri sebagai wali dan pemimpin
bila mereka lebih mengutamakan cinta kepada
kekufuran daripada cinta kepada iman, merupakan
bentuk syirik yang tidak akan pernah bersatu de
nga,r iman. !

Arahan ayatitu tidak cukup hanya menentukan
kaidah dasar. Bahkan, ia juga memaparkan bentuk-
benhrk dan warna-warni dari ikatan-ikatan, ambisi-
ambisi, dan kelezatan-kelezatmt, dengan maksud
meletakkan semuanyadi satu tangan danmeletak-
kan akidah dan segala ketentuannya di tangan
lainnya. Orang fua, anak-anak, saudara, pasangan,
dan kerabat (merupakan ikatan darah, nasab, ke
rabat dan perkawinan), harta benda dan per-
niagaan (merupakan ambisi dan keinginan fitrah),
tempat-tempat tinggal yang menyenangkan (ke
nikmatan dan kelezatan hidup) di satu tangan. Se
dangkan di tangan lainnya; cinta kepada Allah,
Rasul-Nya, dan jihad di jalan-Nya. Jihad dengan
segala tuntutan dan'kesulitannya beserta segala
akibatnya seperti letih, tekanan, pemutusan hu-
bungan, sakit pengorbanan,luk4 dan mati syahid.

Tidak cukup hanya menanggung segala akibat
di atas, jihad di jalan Allah juga harus murni dari
segala niat memamerkan diri, mendapat kenangan
baik dan masyhur, dan menampakkan diri. Ia harus
murni pula dari kecongkakan, kesombongan, dan
cari muka. Ia harus murni pula dari keinginan agar
penduduk bumi merasakan berutang budi ke
padanya, berbangga dengannya, dan mengelu-
elukannya. IGlau hal itu tidak tercapai, maka tidak
ada pahala dan balasan sedikit pun baginya.

"Katal@n@ llla bapak-bapafi aruk-anah saudnra-
saudnra, istri-ishi, lwum lwluargamu, larta ktkayann
y ang larnu usahnknn, pemiagann yang lamu kJuuatii
lvrugiannya, dan rumnh-rumnh tempat tirrygal yang
lwmu sukai, annlnh lebih lamu cintai dnripada AIIah
dan Rnsul- I$ a dn t (dnri) berjihnd di j alnn- I,Iy a, mnka
tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-
Nyo'"'

Memang hal itu sangat sulit dan beral Namun,
demikianlah adanya dan jika tidak,

"mnla tunggulnlt sampai AIIah mndannglun leputus -

an-Nya."

Jika tidak, maka bersiapsiaplah untuk meng-
hadapi akibat dari orangorang yang fusik,
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'Dan Allah tidak memberi petunjuk lcepada orang-

orang fasik." (at{bubah: 24)

Pemurnian ini tidak dituntut dari individu saja,

namun dituntut dari kaum muslimin seluruhnya
dan dari daulah Islamiah. Jadi, tidak boleh sama
sekali adanya pertimbangan lain untuk menjalin
hubungan dan mencapai maslahat, yang lebih di.
hormati daripada ketentuan-ketentuan akidah ke
pada Allah dan ketentuan-ketentuan jihad di jalan

Allah.
Allah tidaklah membebani kaum mukminin de

ngan beban ini, melainkan Dia Maha Mengetahui
bahwa secara fitrah bahwa kaum mukminin pasti

mampu. Karena, Allah tidak membebani suahr jiwa
pun melainkan sesuai dengan kemampuannya.
Sesungguhnya merupakan rahmat Allah atas

hamba-hamba-Nya Dia menganugeratrkan kekuat-
an yang tinggi kepada fibah agar mampu memurni-
kan diri dan menangggng beban berat tersebul

Allah menganugeratrkan perasaan nikmat yang
tidak terkira dalam pemurnian itu yang tiada ban-

dingan dengan segala kelezatan dunia. Yaihr, nik-
mat perasaan berhubungan dengan Allah, kenik-
matan berharap ridha Allah, dan kelezatan me
ngalatrkan segala kelemahan dan kehinaan, serta
berlepas diri dari beratnya hubungan darah dan
nasab. Kemudian bertolak rirenuju ketinggian men-
capai kesuksesan yang mulai terbit dengan ke-
cerahannya. Bila sekali waktu dikalahkan oleh
beratnya kenikmatan duniawi, maka dalam per-
jalanan panjang menuju kesuksesan itu terdapat
semangat yang memperbarui citacita unfuk me
lepaskan diri darinya dan melewati lorongnya.

Kemudian tibalah saatnya sentuhan-senfuhan
perasaan, dengan mengingatkannya kembali ke-
pada kenangan-kenangan, dan dengan pemaparuul

lembaran kenyataanyang didami oleh kaum mus
limin waltu itu. Allah mengingatkan mereka de-

ngan tempat-tempat di manaAllatr memenangkan
mereka di dalamnya, dan bukanlatr karena kekuat-
an dan bekal persenjataan merekh. Pada Perang
Hunain, misalnya, mereka mengalami kekalahan
padahal jumlah mereka sangatbanyak. Kemudian
Allah datang menolong mereka dengan kekuatan-
Nya. Padahal, saat itu ada dua ribu tentara tam-
bahan yang bergabung ke dalam pasukan penak-

lukan Mekah. Namun, pada perang itu hati-hati
kaum muslimin lengah beberapa saat dari meng-
ingat Allah sehingga mereka kalah walaupun jum-

lah pasukan mereka dan perbekalan perangnya

sangat banyak.
Hikmah di balik peristiwa itu adalah agar dengan

kejadian itu, kaum mukminin menjadi sadarbahwa
pemurnian diri untuk Allah dan memperkuat hu-
bungan dengan-Nya merupakan bekal kemenang-
an yang tidak akan pernah menghinakan dan
mengalahkan mereka.

Perang Hunain dan Hikmah di Baliknya

'sg:ti:i& tly,i fi\ i 4fr 'A

4 r€, tiij I ( E $, <-:*5i :F,
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"sesungguhnya Allah telah rnenohng knmu (lwi laum
mukminin) di medan peperangan yang banyak, dan
(ingatlnh) peperangan Hunnin, yaitu di waktu knmu
mrnj adi nnglwk k)zren a b any akny a j umlnhmu, maka
jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat
fupadamu sedikit pun dan bumi yang luas itu telah

tuasa sanpit olehmu, lemudi.an lmmu lari le belnlung

dzngan bncnai-berai. Kemudian All.ah m,murunkan
lunmngan lrzp adn Rasul- Ny a dnn leepadn orang-orang

yang beriman. Allah menurunkan balatentara yang
larnu tiadn rulilatnya. Allah rnenimpalmn bm.cana

lupada orang- orang y ang lilfr dnn fumikianlnh p em-

bal.asan lupadn nrarlg-orang yang kartr. Sesudah itu
Allah mmnima tobat dnri orang- orang y ang diluhtn-
daki- Ny a. Allah Mala Pmgampun lagi Mahn Pmy a-
y ang. " (at:laabahz 25 -27)

Sesungguhnya pertolongan Allah bagi kaum
muslimin dalam beberapa perang masih dekat
dengan ingatan mereka. Perang Hunain terjadi
setelah penaklukan Mekah di bulan Syawal tahun
kedelapan hijriyah. Hal itu terjadi setelah Rasulullah
menaHukkan kota Mekah, membereskan segala

urusannya, para penduduknya secara umum masuk
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Islam, dan mereka dibebaskan oleh Rasulullah.
Kemudian sampailah informasi kepada Rasulullah
bahwa kaum Hawazin telah menghimpun kekuatan
untuk memeranginya. Pemimpin mereka adalah

Malik bin Auf an-Nadriy. Mereka yang bergabung
bersamanya adalah seluruh kaum Tsaqif, bani

Jasyim, bani Sa'ad bin Bakar, kabilah Auza dari bani
Hilal, dan beberapa orang dari bani Arnru bin Amir
dan Auf bin Amir. Mereka bertolak dengan seluruh
istri-isti, anak-anak, binatang ternak, dan dengan

segala yang mereka miliki.
Berangkaflah Rasulullah bersama pasukannya

yang menaldukkan Mekah, junrlahnya sepuluh ribu
pasukan dari Muhajirin dan Anshar serta kabilah-
kabilah Arab. Bersama mereka ada tambahan dua
ribu pasukan dari pendudukMekahyang dibebas
kan oleh Rasulullah dan mereka masuk Islam. Maka,
bertolaklah Rasulullah bersama mereka unhrk meng-

hadapi musuh. Kemudian bertemulah mereka
dengan musuh di sebuah lembah antara Mekah
danThaif, yang disebut dengan lembah Hunain.

Perang itu diawali pada pagi setelah wakhr subuh
sedikit terang. Kaum muslimin memasuki lembah
ihr dengan cepat karena jalannya menurun, tanpa
menyadari bahwa kaum Hawazin telah bersem-
bunyi di balik bukit-bukit dan tanah-tanah tinggt.
Kaum Hawaztn menyerang mereka dengan tiba-
tiba dan melempari mereka dengan tombak. Kaum
Havrazin menghunus pedang-pedang dan menye
ftmg secara serempak seperti yang diperintahkan
oleh pemimpinnya. Makq pasukan kaum muslimin
pun lari terbirit-birit ke belakang, seperti yang
dikatakan Allah dalam firman-Nya. Sedangkan,
Rasulullah yang mengendarai seekor keledai tetap
bertahan dan mengarahkan keledainya menuju
arah musuh. Abbas memegang kendalinya dari
samping kanan, dan Abu Sufyan bin Harits bin
Abdul Muttalib dari samping kiri. Mereka berdua
menahannya agar tidak terlalu cepat melangkah.
Rasulullah memanggil dan menyeru kaum mus-
limin agarkembali,

"Kembalilnh kzpadnku, wahai h.amba-h.amba Allnh.
I{embalil"ah knpadaku, aku adnhh rasul Allnh."

Dan beliau berseru dalam kondisi genting se-

perti itu,

'Aku seorang nabi bulan pendusta, aku adnlnh arruk

dari ibnu Abdul Muttalib."

Bersama Rasulullah bertahan sekitar serafus
orang sahabat. Ada yang berkata, delapan puluh

orang. Mereka di antaranya Abu Bakar, Umar,
Abbas, Ali, al-Fadhlal bin Abbas, Abu Suffan bin
Harits, Aiman bin Ummi Aiman, Usamah bin Zatd,

dan lain-lain. Kemudian Rasulullah memerintahkan
pamannya Abbas karena memiliki suara yang
ker1s, untuk menyeru sekeras-kerasnya,

"Walwi orang-onlngyang berbaiat di bawah pohon."

Orang yang beliau maksud adalah orang{rang
yang berbai at dengan Baiatur Ridnan,ketika kaum
muslimin dari kaum Muhajirin dan Anshar membaiat
Rasulullah di bawah pohon itu dengan janii tidak lari
dari perang. Abbas berulang-ulang berseru,

'Wahni lrang-orang yang berbaiat di bawah pohon

Samurah."

"Wahni orang-orang yang disebutkan oleh surah al-
Baqarah."

Maka, mereka pun menyambut seruan itu,

'Alat sambut panggilnnmu, Aku sarnbut panggilnnmu."

Maka, orang{rang pun sadar dan kembali me
menuhi seruan Rasulullah. Bahkan, terlihat di
antaramereka, ada orang yang untanya tidak mau
diarahkan kembali kepada Rasulullah. Maka, ia
serta-merta turun dari pelananya, kemudian me-
makai baju besinya dan meninggalkan untanya. Ia
kembali kepada Rasulullah tanpa disertai tung-
gangannya. Setelah mereka berkumpul kembali
bersama Rasulullah, beliau memerintahkan penye
rangan dengan.sejujur-jujurnya. Maka, hancurlah
barisan kekuatan kaum musyrikin. Sisa pasukan

kaum muslimin yang lari mundur belum benar-
benar kembali seluruhnya, nzunun para tawanan
telah terbelenggu di hadapan Rasulullah.

fada perang inilah untuk pertama kalinya ter-
himpun pasukan kaum muslimin sebanyak dua
belas ribu orang, jumlah yang sempat membangga-
kan diri mereka sendiri. Mereka lengah dan lupa
kepada sebab kemenangan yang pertama. Maka,
Allah pun menimpakan kekalahan kepada mereka
pada permulaan perang. Kemudian Allah meme
nangkan mereka kembali, dengan pasukan yang
sedikit jumlahnya yang tetap teguh menghadapi
musuh bersama Rasulullah.

Nash Al-Qur'an mengulang kembali paparan
tentang perang dengan segala gambaran kejadian-
nya yztng nyata dan tanggapan-tanggapan perasa,an

yang timbul darinya,

'Dan (ingatlnh) peperangan Hunnin, yaitu di waktu
lwmu metj adi congkak lmrena bany akny a j uml.ahmu,
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m.akn jumlah yng bany ak itu tidak membni manfuat
lupadamu sedikit pun dan bumi yang luas itu telah
tnasa sanpit olehmu, lumudian knmu lari lu belnlmng
derryan bncuai- bnaf. " (at{bub ahz 25)

Jadi dari semula merasa takjub dengan banyak-
nya jumlah pasukan berubah menjadi guncangan
kekalahan jiwa hingga merasakan kesempitan dan
tekanan. Bahkan, bumi yang luas pun laksana
menghimpit bagi mereka dan menekan mereka
dengan dahsyat. Akhirnya, kekalahan pun tak
terhindarkan dan mereka lari mundur terbirit-biril
"Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada
Rnsul- Ny a dan lupada nrang- orang ! ang b uiman. "

Ketenangan laksana selendang yang turun
unfuk menetapkan hati yang terbang dan menen-
teramkan tanggapan-tanggapan yang kacau-balau.

'Allah rnenurunknn bahtentara yang knmu tiada
melihatnya."

Jadi, kita tidak mengetahui hakikat dan tabiabrya
sebagaimana firman-Nya dalam surah al-Muddats-
tsir ayat 31, "Tidak ada yang mengetahui tentara
Tilhanmu melainkan Dia sendiri."

'Allnh menimpakan bmcana lupadn orang-nrang yang
kofr."

Yaifu , dengan pembunuhan, penawanan, peram-
pasan harta benda, dan kekalahan.

"dan demi kianlnh p emb alas an kep ada orang- zrang
y ang kartr." (at{bubah: 26)

"Sesudnh itu Allah menerima tobat dari zrang-zrang
yang diluhmdaki-Nya. Alkh Maha Pengampun lagi
Malua Peny ay ang. " (at:laubah: 27)

Jadi, pintu tobat selamanya terbuka bagi orang
yang bersalah dan mau bertobat.

Sesungguhnya Perang Hunain yang disebutkan
dalam arahan ayat di atas, bertujuan memaparkan
akibat-akibat yang ditimbulkan oleh kelalaian dari
mengingat Allah dan terlalu bergantung kepada
kekuatan sendiri-bukan kepada kekuatan-Nya. Hal
ini rnembuka rahasia hakikat lain yang terkandung
di dalamnya, yaitu hakikat kekuatanyang di atasnya
bersandar setiap akidah. Sesungguhnya banyaknya
jumlah tidak berpengaruh apa-apa, karena jumlah
yang sedikityang berhubungan, kokoh, dan murni
terhadap akidah inilah yang merupakan kekuatan
sejati.

Jumlah yang banyak kadangkala justru menjadi
penyebab kekalahan, karena sebagian yang ber-

gabung ke dalam barisan tersebut dan berkecim-
pung dalam gemuruhnya, adalah orangorang yang
belum mengetahui hakikat akidah yang mereka
terangkai dalam tali-talinya. Kaki-kaki mereka
gemetaran dan terguncang pada saat-saat genting.
Mereka pun menyebabkan keguncangan dan ke-
kalahan dalam barisan-barisan pasukan. Ditambah
lagi dengan tertipunya kebanyakan pasukan karena
jumlah yang banyak sehingga meremehkan ke-
kuatan hubungan dengan Allah. Mereka lebih
sibuk dengan jumlah yang banyak itu sehingga
mereka tidak menyadari rahasia dari kemenangan
yang sebenarnya.

Setiap akidah akan terbangun dengan dukungan
orang-orang yang terpilih. Jadi, bukan dengan
orang{rang yang laksana buih yang hilang tanpa
harga, dan bukan pula dengan orang-orang yang
laksana dahan kering diterbangkan angin.

Larangan Masuk Thdah llaram bagi Kaum
Musyrikin

Ketika arahan ayat sampai kepada bagian ini dan
menyenfuh perasaan kaum muslimin dengan ingat-
an sejarah yang dekal Allah mengakhiri bahasan
tentang orang-orang musyrik dan menghadapkan
pernyataan final terhadap mereka hingga hari kiamat,

5J 31 5 FFi tl3yYfi( OJi \1T6_
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"Hai orang-orang y ang beriman, sesunguhnya nrang-
zrangyangmusyrik itu nnjis, mala janganlnh mueka
menda lilti Masj idil Haram s esudnJt tahun ini. D an j ilw
kamu khawatir menjadi miskin, makn Allah nanti
aknn membnikan kekayaan lepadamu dari knrunia-
Nya, jika Dia menghmihkt. Sesungguhny a Allah Maha
MengetahuilagiMalabijalcsann."(atlaubah:28)

Sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu
benar-benar najis. Pernyataan ayat ifu benar-benar
menggambarkan najisnya jiwa mereka, Itulah inti
dan hakikat mereka. Secara umum hakil<)t mereka
adalah najis, yang dijauhi oleh nuranikarenamerasa
jijik dan orang{rang menyucikan dirinya darinya.
Hakikatnya ia adalah najis maknawi bukan najis
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materil (hissl.Tubuh-tubuh mereka sendiri tidak-
lah najis, itu hanya pernyataan Al-Qur'an dalam
penjabarannya.

"Sesungguhnya lrang-orang yang musyrik itu najis,
malrn janganlah mneka mendekati Masjidil Haram
sesudnh tahun ini."

Itulah puncak larangan dan haramnya (dari segi
hukum) bagi mereka untuk berada di tanah Haram.
Bahkan, larangan ihr berkembang hingga larangan
mendekatinya, karena mereka najis, sedang tanah
Haram adalah suci.

Tetapi, musim perdagangan yang dinantikan
oleh penduduk Mekah, perniagaan yang merupa-
kan sumber pencarian pokok dari mayoritas pen-
duduk dijaztrahArab, perjalanan ekspor impor di
musim dingln dan musim panas yang merupakan
tulang punggung kehidupan semuanya terancam
banglirut dan hilang dengan larangan berhaji atas
orang-orang musyrik dan permakluman perang
dan jihad total terhadap mereka.

Benar! Semua benar, namun itu ketetapan aki-
dah, dan Allah menghendaki setiap hati murni
tunduk kepada akidah.

Setelah itu Allah tempat bertawakal dan ber-
ganfung. Dia Maha Penjamin atas urusan rezel<r
dari pintu-pintu lain selain dari sarana-saranayang
biasanya.

' D an j ikn kamu kJnw atir mmj adi miskia rnala Allnlt
nanti akan memberikan kelwyaan kepadamu dari
larunia- Ny a, jilw Dia menghendaki. "

JikaAllah menghendaki, maka Dia pasti meng-
ubah sarana-sarana rezeki tersebut dengan sarana-
sarana lainnya. Jika Dia menghendaki, Dia me-
nutup satu pintu dan membuka lebarlebar pintu-
pintu yang lain.

"Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahn
Bijalcsana."

Allah mengatur segalaurusan dengan ilmu dan
hikmah-Nya, dan dengan takdir, dan perhitungan-
Nya.

Manhaj Al-Qur'an telah diberlakukan dalam
masyarakat muslim yang baru tumbuh setelah
penaklukan Mekah, yang tingkat keimanannya
belum terbentukrapi.

Kita akzm merasakan dari arahan ayat di bagian
letupan-letupan yang menggoyangnya. Kita juga
merasakan bagaimana mnnhnj NQw'an mencegah
letupan-letupan itu. Dan, kita merasakan adanya
usaha yang panjang diupayakan untuk mendidik

umat ini dengan manhaj Al-Qur'an yang tiada
duanya.

Sesungguhnya puncak target yang ingin dicapai
oleh langkah umat ini yang merupakan misi yang
diinginkan oleh manhaj Al-Qur'an adalah puncak
pemurnian diri kepadaAllah dan mensejatikan diri
untuk agama-Irlya. Juga puncak pemisahan total
atas asas akidah dengan setiap unsur-unsurkerabat
danl<elezatandunia. Hal ini akan sempurna terjadi
melalui apa yang disebarkan oleh manhaj NQw' an
dari penyadaran tentang garis pemisah antara
manhnj Atllah. yang menjadikan setiap manusia ber-
hamba kepada Allah seinata dengan manlwjjahiliah
yang menjadikan sebagai pelayan-pelayan dan
hamba bagi sebagian yang lain. Dua manhaj ini
tidak akan bertemu dan hidup berdampingan se-
lamanya.

Tanpa memahami tabiat agama ini dan hakikat-
nya serta tanpa memahami tabiat jahiliah dan
hakikatnya, seseorang tidak mungkin mengapre-
siasi hukum-hukum Islam yang menetapkan kaidah-
kaidah hubungan dan ikatan antara kekuatan
tentara muslim dan kekuatan bala tentara lainnya
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'Perangilah orang-orang yang tidak beriman
kepada Allah dan ddak (p"la) kepada hari ke-
mudianl mereka tidak mengharamkan apa
yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-
Nya; dan tidak beragama dengan agama yang
benar (agama Allat ), (yaiht ora^ng-orang) yang
diberikan Alkitab kepada mereka, sampai
mereka membayar iizyah dengan paurh sedang
mereka dalam keadaan hrnduk (29) Orang-
orang Yatrudi berkata, 'Vzair ihr putra Allal\'
dan orang Nasrani berkatar'Almasih ihr putra
Allah.'Demikian itulah ucapan mereka denga^n
mulut mereka. Mereka meniru perkataan
orang-orang kalir yang terdahulu. Dilaknati
Alhhlah merekal bagaimana mereka sampai
berpaling? (30) Mereka menjadikan orang-
orang alimnya, dan rafrib-rahib mereka sebagai
tuhan selain Allah, dan (iuga mereka mem-
pertuhankan) Almasih puha Maryam; padahal
mereka hanya disuruh menyembah Ttrhan
Yang Maha Esa; tidak ada Tlrhan (yang berhak
disembah) selain Dia.IVlatrasuci Allah dari apa
yang mereka persekutukan. (31) Mereka
berkehendak memadamkan catraya (agama)
Allah dengan mulut (ucapan-ucapan) mereka,
dan Allah tidak menghendaki selain menyem-
purnakan cahaya-Nya, walaupun orang-orang
yang ka.fir tidak menyukai. (32) Dialah yang
telah menguhrs Rasul-Nya (dengan membawa)
petunjuk (Al-Qpt'*) dan agami yang benar
untuk dimenangkan-Nya atas segala agama,
walaupun orang-orang musyrik tidak me-
nyukai. (33) Hai orang-orang yang beriman,
sesunguhnya sebagian besa"r dari orang-orang
alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-
benar memakan harta orang dengan jalan
yang batil dan mereka menghalang-halangi
(manusia) dari jalan Allah. Orang-orang yang
menyimpan emas dan perak dan tidak menaf-

kahkannya pada jalan Allah, maka beritahu-
kanlah kepada mereka (batrwa mereka akan
mendapat) siksa yang pedih, (3a) pada hari
dipanaskan emas perak itu dalam neraka
jahannam, lalu dibakar dengannya dahi
mereka, lambung dan punggung mereka- (Lalu
dikatakan) kepada,mereka,"Inilah harta benda-
mu yang kamu simpan unhrk dirimu sendiri
maka rasakanlah sekarang (akibat dan) apa
yang kamu simpan ihr.'' (35)

Pengantar
Inilah segmenkeduakonteks surah ini, dengan

sasaran menetapkan hukum-hukum yang final
mengenai hubungan arfiara masyarakat muslim
dengan Ahli Kitab. Hal ini sebagaimana segmen
pertama menetapkan hukum-hukum yang final
mengenai hubungan masyarakat muslim dengan
kaum musyrikin di jazirah Arab.

Apabila tekstualitas nash-nash segmen pertama
menghadapi realitas yang ada pada wakhr itu
Oerbicara tentang kaum musyrikin di sana, serta
mengidentifikasi sifat-sifat, peristiwa-peristiwa, dan
kejadian-kejadian secara langsung), maka nash-
nash pada segmen kedua ini-lihusus mengenai Atrli
Kitab-secara umum sifatnya baik dalam segi lafal
maupun petunjuknya. Yakni, meliputi semuaAhli
Kitab, baikyang berada di jazirahArab maupun di
luar jazirah Arab.

Hukum-hukum final yang terkandung dalam
segmen ini memuat revisi yang mendasar menge
nai kaidah-kaidah yang menjadi pijakan hubungan-
hubungan antara kaum muslimin dan kaumAhli
Kitab sebelumnya, khususnya kaum Nasrani. Pasal-
nya, telah terjadi beberapa peristiwa dengan kaum
Yahudi sebelum itu, dan hingga saat itu belum
terjadi peristiwa apa-apa dengan kaum Nasrani.

Perubahan mencolok dalam hukum-hukum
yang baru ini adalah diperintahkannya memerangi
kaum Ahli Kitab yang menyeleweng dari agama
Allah sehingga mereka mau membayar jiryah
(pajak kepala) secara kontan dengan merendatrkan
diri. IGrena, hampir tidak ada perjanjian yang dapat
dipegang lagi dari mereka kecuali dengan adanya
kewajiban pokok ini, yaitu kewajiban membayar
jirqah.Dengan memenuhi kewajiban ini, mereka
mendapatkan hak-hak sipil sebagai d<immi mu'ahid
'orang nonmuslim yang tunduk kepada peme-
rintahan Islam dan mengikat janji damai', dan ter-
selenggara perdamaian dan kedamaian antara
mereka dengan kaum muslimin. Jika mereka me-



Taftir Fi ZhilalilQur'an V (317) Juz X: Bagian Akhir ol-fufaal E turmulaan sFfaubah

t̂4

,l

meluk akidah Islam, maka mereka termasuk
golongan kaum muslimin.

Mereka tidak dipaksa untuk memeluk akidah
Islam, karena kaidah Islam yang positif menetap-
kan, "Tidak adn pemalcsaan untuk memeluk agama

Islam. " Akan tetapi, mereka tidak dibiarkan meme
luk agamanya (non-Islam) kecuali kalau mereka
mau membayar jW ah, dan terselenggara perjanjian

antara mereka dengan kaum muslimin dengan
prinsip tersebut.

Revisi akhir kaidah hubungan dan pergaulan
antara kaum muslimin dengan Atrli Kitab ini, tidak
dapat dipahami kecuali dengan pemahaman yang
cemerlang terhadap tabiat hubungan yang pasti

antara manltaj AJlahdengan manlnj -manlnj jahiliah

dari satu segi. Kemudian tabiat manhajpergerakan
Islam. dan tahapan-tahapannya beserta sarana-

sarananya sesuai dengan realitas perkembangan
manusiayang terus berubah dilihat dari segi lain.

Tabiat hubungan yang pasti antara manhaj Allah
dengan mnnhnj -manh"ajjahiliah ialah tidak adanya
kemungkinan hidup bersama kecuali di bawah
naungan undang-undang khusus dan syarat-syarat
khusus. Kaidahnya adalah tidak dihalanginya
menyampaikan pernyataan umum dari Islam untuk
membebaskan manusia agar beribadah kepada
Allah Yang Maha Esa saja dan meninggalkan
penyembahan kepada sesama manusia. Juga tidak
dihalanginya dakwah ini oleh hambatan apa pun-
baik yang berupa kekuatan negara, peraturan
hukum, maupun sistem masyarakat di muka bumi.
Karena, mnnhnj 4tllah hendak mengeluarkan atau

membebaskan manusia dari menyembah selain
Allah kepada menyembah Allah saja, sebagaimana
pernyataan umum dari Islam. Sedangkan, mnnlwj'
manh"aj jahthah hendak mempertahankan kebera-
daannya, ingin bebas bergerak menentang manhaj
Allah di mukabumi dan melenyapkannya.

Karakter manltQ nerserakan Islam menghadapi
realitas manusia dengan melakukan gerakan yang

seimbang dan unggul. Juga dalam tahapan-tahapan
tertenfu, dan dengan menggunakan caracara dan

sarana-sarana sesuai perkembangan zaman. Hukum-
hukum gradual Oertahap) dan hukum-hukum final
mengenai hubungan antara kaum muslimin de-

ngan kaum jahiliah ini, tercermin dalam cara{ara
dan sarana-sarana ini dalam tahapan-tahapannya.

Untuk mengidentifikasi tabiat hubungan-hu-
bungan tersebut dalam segmen surah ini, maka
diidentifikasi pulalah hakikat Ahli Kitab itu. Nash
telah menetapkan hakikat mereka sebagai syirik,

kufur, dan batil. I-alu, dikemukakannya realitas-
realitas hukum ini, baik mengenai akidahAhli Kitab
yang bersesuaian dengan akidah orangorang kafir,
maupun mengenai perilaku dan tindakan-rindakan
riil mereka.

Nah-nash yang ada menetapkan beberapa hal.
Pntama,mereka (Ahli Kitab) tidak beriman ke-

pada Allah dan hari akhir.
I{edua, mereka tidak mengharamkan apayang

diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya.
Ketiga, mereka tidak beragama dengan agama

yang benar.
Keempat, orang{rang Yahudi mengatakan,

"Uzur adalah anak Allah," sedang kaum Nasrani
mengatakan, "Almasih adalah anak Allah." Dengan
kedua pernyataannya ini mereka menyerupai per-

kataan orang{rang kafir sebelumnya, baik dari
kalangan penyembah dewa-dewa seperti bangsa
Yunani, Romawi, India, para pengikut Fir'aun, mau-
pun orang-orang kafir lainnya. (Akan kami jelaskan

nanti bahwa paham.Trinitas dalam Nasrani atau
pendahrvaan anakTuhan, baik dari kalangan Nasrani
maupun Yahudi, adalah diambil dari para penyem-

bah dewadewa terdahulu yang merupakan asal-

muasal akidah Nasrani danYahudi).
Kelimq mereka menjadikan rahib-rahib dan

orang-orang pandai mereka sebagai tuhan-tuhan
selain Allah, sebagaimana mereka menjadikan Al-
masih sebagai tuhan. Dengan demikian, mereka
telah menyimp4ng dari apayang diperintahkan ke
pada mereka untuk mentauhidkan Allah dan tun-
duk kepada Allah saja. Karena perbuatannya ini,
maka mereka menjadi musyrik.

Keenam, mereka memerangi agamaAllah, dan
ingin memadamkan cahaya agamaAllah dengan
mulut-mulut mereka. Dengan demikian, mereka
menjadi kafir.

Iktujulabarryakulama (orangorang pandai) dan
rahibrahib mereka yang memakan harta orang lain
dengan cara yang batil, dan mereka menghalang-
halangi manusia dari agamaAllah.

Berdasarkan identitas dan batasan mengenai
hakikat Ahli Kitab ini, maka Al-Qur'an menetapkan
hukum yang final mengenai hubungan antara
mereka dengan kaum yang beriman kepada agama
Allah dan berpegang pada manhnjNya.

Ketetapan mengenai hakikat Ahli Kitab ini
kadang-kadang tampak mengejutkan dan meng-
ubah ketetapan Al-Qur'an terdahulu mengenai
mereka, sebagaimana kaum orientalis dan para
misionaris serta murid-murid mereka menganggap
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bahwa Rasulullah telah mengubah perkataan dan
hukum-hukumnya mengenai Ahli Kitab setelah
merasa kedudukannya kuat dan berkuasa.

Akan tetapi, apabila orang mau melakukan kajian
tematis tentang ketetapan-ketetapan Al-Qur'an
Makkiah dan Madaniah) mengenai Ahli Kitab,
niscaya akan tampak dengan jelas batrwa pandang-
an Islam terhadap akidah Ahli Kitab (baik penye
lewenganny4 kebatilannya, kemusyrikanny4 mau-
pun kekufurannya terhadap agama Allah yang
benar) tidak pernah berubah. Bahkan, juga pan-

dangan Islam terhadap apa yang dihrunkan kepada
mereka dan bagian yang diberikan kepada mereka
sebelumnya.

Adapun revisi-revisi ihr hanya terbatas pada sikap
pergaulan terhadap mereka. Ini, sebagaimana
sudah kami katakan berkali-kali, disesuaikan de
ngan perkembangan situasi dan kondisi beserta
realitas yang ada. Masalah pokok yang menjadi
tempat berpijak, yaitu hakikat keberadaan Atrli
Kitab, sudah baku sejak hari pertama ditetapkan
dalam hukumAllah atas mereka

Di sini akan kami kemukakan beberapa contoh
tentang ketetapan Al-Qur'an mengenai Ahli Kitab
dan hakikat sesuatu yang mereka pegang. Kemu-
dian kami kemukakan sikap riil mereka terhadap
Islam dan umatnya. Yaitu, sikap yang menyebabkan
hadirnya hukum-hukum final di dalam mem-
pergauli mereka ini.

Di Mekah belum ada komunitas Yahudi atau
Nasrani yang diperhitungkan di dalam masyarakat,
yang ada hanya perorangan-perorangan saja. Al-
Qur'an menceritakan bahwa mereka menyambut
dakwah Islam dengangembira, membenarkan dan
menerimanya. Iantas mereka masuk Islam, ber-
saksi bahwa Islam dan Rasulnya adalah benar, dan
apa yang disampaikannya sesuai dengan ajaran
agama yang ada di depan mereka. Sudah tentu
orang-orang Yahudi dan Nasrani yang bersikap
demikian ini adalah mereka yang masih tetap dalam
ketauhidan dan masih memiliki sisa-sisa kitab suci
yang diturunkan Allah (yang belum diubah).
Mengenai mereka ini turunlah ayat-ayat berikut ini.

"0rang-orang yang telah Kami datangknn kepada
mereka Alkitab sebelum Al-Qian, mneka bniman
(puln) dengan Al-@i an itu. Apabila dibacakan (Al-

Qti an itu) kepada mereka, merekn bukata, 'Kami
beriman kepadanya. Sesungguhnya Al-Qi an itu
adalah suatu lubenaran dari Tfuhan Kami, sesung-

guhnya Kami sebelumnya adalah lrang-lrang yang
membmarkan(ny a)."' (al-Qashash: 52-53)

"IGtakanlah, 'Bnim.anlnh kamu ktpadanya atau
tidak usah bniman (sama saja bagi AIkh). Sesung-
guhrya nratg-nrarg )ang dibni pmgetahuan sebelum-

rya apabila Al-@ian dibacakan kepada mereka,
mtrela mznyunglar atns mulw merekn sambil busujud,
dan muelu bnknta,' Mahasuci Thhnn kami. Sesung-

guhnya janji Tfuhan kami pasti dipenuhi.' Mereka
menyungkur atas mukn mnekn sambil mmnngis dan
merelm bertambah khutyu." (al-Israa': 107- 109)

'Kntalanlah, "Ibrangkanlnh lep adnku b agaimaruknh
pendapatmu jikn Al- @i an itu datang dnri sisi Allnh,
padahal kamu menginglmrinya dan seorang salcsi dnri
bani Israel mmgakui (lebmaran) yang snupa fungan
(yang disebut dalam) Al-@ian lalu dia beriman,
s edang lwmu mmy ombonglan diri. Sesungguhny a Allah
tiada memberi petunjuk lcepada lrang-nrang yang
4lim. "' (al- Ahqaaf: f 0)

'Dernikian (puklnh) Knmi turunlmn leepadamu Al-
Kitnb (Al- qri an), mala mang- nrarg yaTW telah Kami
berikan kepada mereka Alkitab (Taurat) mereka
b dmnn lepannny a (Al- @ti an ) ; dmt di anrara mnela
(orang-orang lafir Mekah) ada yang beriman ke-

Padan)a. Tidak adakh yang mmgingkari ayat-ayat
Kami s elnin uang- or ang lafa.' (al-Ankabuuf 47)

'Maka, patutlah aku mmcari lmkim selain daripada
Allnh, padnlal Dialah yang tel.ah mmurunlun kinb
(Al- @tf an) lupodamu dntgan tnpairui ? Orang- warg
yang telah Kami datangkan kinb kepada mereka,
mnelrn mengetahui.bahwa Al-@ti an itu diturunlan
dari Tilhanrnu dengan sebmamya. Malw, janganlnh
knmu s elnli - lffili tennasuk nrang yng ragu-ragu. " (aI-
Antaam:114)

"Orang-orang yang telnh Kami bnikan kinb kepadn
mereka bergembira dengan kinb yang diturunkan
Iupadnmu, dan di antara gohngan-golongan (Yahudi
dan Nasrani) yang buwkutu, adn yang menginglcari
sebagianny a. Katalunlnh,'Sesunguhny a aku lwny a
diperintah untuk menyembah All"ah dan tidnk mem-
persekutuknn sesuatu pun dmgan Dia. Hanya ktpod"-
Nya aku smt (rnanusia) dnn hanya lupadn-Nya aku
leemb ali. "' (ar-Ra'd: 36)

Sambutan ini jugaterulangkembali oleh orang-
orangAtrli Kitab secara indMdual di Madinah. Al-
Qur'an menceritakan sikap mereka ini di dalam
surah-surah Madaniah dengan menyebutkan se-
bagian dari kaum Nasrani. Karena, orang-orang
Yahudi telah mengambil sikap lain yang berbeda
dengan yang diambil oleh orang{rang Yahudi
secara individual di Mekah dulu, ketika mereka
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merasakan bahaya Islam terhadap eksistensi
mereka di Madinah,

"Sesunguhnya di antara Ahli Kitab ada orangyang
bniman lepadn Allnh dan lupada apa y ang diturunJan
kepada knmu dan yang diturunlan kepada mereka,

sednngmuelw bermdah hatt lupana Ailnh dnn mcrelw

tidnk mmuknrlan ayat-ayat Allah dengan hnrga yang
sedikit. Mnela rnempnoleh palwla di sisi Tillwnnya.
Sesungguhnya Allah amat cepat per hitungan- Ny a. "
(Ali Imran: 199)

"S aungguhny a Immu dnpati nrang- orang y ang p aling
luras permusuh.annya terhndap orang-orang lang
beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang

musyik. Saunguhny a lamu dnpati yang paling ful(at
pnsabahatanny a dengan orang- orang y ang beriman

ialnh orang- orang y arg b ultata,'S aun'guhny a lami
ini orang Nasrani.'Yang dzmikian itu disebablan di
antara mereka itu (orang-orang Nasrani) terdapat
pendeta-penfuta dan rahib-rahib, (iuga) larena se-

sungulmya mnelw tidak mmlombonglwn diri. Apabik
rnnekn mendengarlwn apa yang diturunlwn l"podo
Rnsul (Muhamm.ad), kamu melihat mata mereka

mmcucurkan air mata disebablan lubenaran (Al-

@i an) yang telnh rnnelu lutnhui (dnri kinb-kinb
mnelm s endiri) ; s nay a b alata,'Ya Tulan lwmi, lami
telnh beriman, maka catatlah kami bersama orang-

nrangyangmenjadi saki (atas lubmamn Al-@iary
dnn lennbian Mulammad saw. ). Mengapa lwmi ti'dnk

akan, bnimon fupada Allah dnn lup ada lubmman yng
dntangla|adn lurni,padnhal kami sangat ingin agar

Tuhan lwmi rnemnsuklun kami Iu dahm golongan

nrang- oratg y ong sahh?' Mda, Allah rnemberi rnnekn

pahnla terhadap perknnan yang mereka ucg.pkan,
- 
(yartu) sarga y ang mmgalir surgai- sungai di dnlanlnyo

iednngmrekn kd(nl di dnlamnya. Dan itulnh balnsan

(bagii orang-mang yang bnbuat lubailwn (lang ikhlns

luinnnanny a). " (al-Maa'idah: 82-85)

Akan tetapi, sikap individu ini tidak meng-
gambarkan sikap umumAtrli Kitab di jazirahArab,

khususnya kaum Yahudi. Bahkan, kaum Yahudi
bersikap sangat buruk terhadap Islam sejak mereka
merasa bahwa Islam itu mengancam eksistensi
mereka di Madinah. Mereka menyerang Islam
dengan sangatburuk dan mempergunakan semua

cara sebagaimana diceritakan olehAl-Qur'an dalam

banyak nash.
Dan sudah tentu, pada waktu yang sama mereka

menolak masuk Islam, mengingkari, dan mengu-

furi berita akan datangnya Nabi Muhammad saw.

sebagaimana sudah disebutkan di dalam kitabkitab

mereka. Mereka juga menolak Al-Qur'an yang
membenarkan isi kitab suci mereka yang benar
(asli), yang diakui dan dinyatakan secara terus
terang oleh individu-individu yang baik ihr di hadap
an para pengingkar dan yang kufur tersebul Demi-
kianlah Al-Qur'an diturunkan dengan meng-
identifikasi keingkaran mereka dan mencatatnya.

Juga menetapkan adanya penyelewengan dan ke
rusakan serta kebatilan yang dilakukan kaum Atrli
Kitab ini, dalam banyak surah Madaniah. Sedang-

kan, Al-Qur'an Makki sendiri juga tidak lepas me
netapkan hakikat Ahli Kitab itu. Di antaranya adalah

ayat-ayat berikut ini.

'linlah Isa datnrg m.embawa lutnangag dia bnlan,
'sesunguhrrya aku datang lupadamu dtngan mem-

bawa hikmat dan untuk menjel.aslwn kepadnmu se-

bagian dari apa yang lumu bnselisi,h tentangrrya, mnl@

bntalffialnh lupada Allah dnn taatlnh (lupadn)ku.'
Saungguhnya Allah Dialnh nhnnh dm Tulwn lamu,
malu sembahhh Dia, ini adalnh jalnn yang lurus.
Mala, buselisihlah golorryan-gohngan (yang tndnpat)
di antara merelw. Lalu, ke celakann y ang besarlah b agi
uratry-orarg y ang <nlim, yalcni silsaan hari y ang p edih

(kiamnt). "' (az-Zukhruf: 63-65)

'Mnela (Ahli Kitab) tidak bupecah-:belnh mclninlan
sesudnh datntrynla Pmgetahuan lepadn mnelu lmrmn
leednngkian antara mereka. Kalau tidaklah karena

sesuau leetetapan y ang tclnh ada dari Tulwnmu dnhula -

nya(untukmnnngguhlanazl.b)sampaikzpadnwalau
yang ditentulwn; pastilnh rnuelw telah dibinasalmn'

S esungguhny a nrang- orang y ang diw ari"s lmn lwpada

mueka Alkitab (Ihurat dan Injil) sesudnh mueka,
bmm-benm bnada dnlmn lrtraguan lang runggnnmng-

lan tennng kinb ilu.' (asy-Snrura: 14)

'Dan (ingailnh), lutilra dikarnlan lwpadn mneka. (bani

Israe\, Diamlnh di wgni ini saj a (Baitul Ma4dis) dnn

malanhh dari (hnsil bumi)nya di mnnn saja lwmu
l(zlvrdaki.' D an, lwtnlanlah,'Beb aslwnlnh lami dari
dosa kami dan masukihh pintu gubangnya sambil
membungkuk, niscaya Kami ampuni lusalahan-
kesalahanmu.' Kelak alwn Karni tambah (pah.al'a)

lupadn marg-nrang yang bubuat baik, Orang-orarry

y ang zalim di antara msrel(n itu men ganti (p nkntaan
itu) dengan pulanan yang tidak dil(atakan leepada

muelrn, Makn, Knmi timpalnn lezpada mnekn azpb

dari kngit dis ebablmn lealiman merelm. Tany alanlnh
fupon" bani Israel tmtang negni yang trrletnk di dtl&t
hut kztilrn msrel@ rneLanggar aturan padn lmri Sabtu,

di waktu dntnng lupada mneka ilan-ilwn (yang beradn

di sekinr) mnelu terapung-apung di pnmulwnn air,
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dnn di hnri-hmi yang buknn Sabtu, ikan-ilnn itu tidak
donng lnpon" mnekn. Demikianlnh Kami mmnba
merekn disebablwn mereka berlnku fasik "(al-,{raaf:
161-163)

'Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu membuitahukan
balwa sesungguhnya Dia a}nn mtngiim kzpadn mmkn
(orang- orang Yahudi) s amp ai hnri kiamat orang- mang
yang akan menimpakan lcepada mereka azab yang
s e b uru k - b ur u kny a. S e nngguhny a Iillnnmu amat c ep at
silcsa-Nya, dan sesungguhnya Dia adalah Mahn
Pmgampun lagi Maha Peny ay ang. " (aI- Nruaf: 167)

'Malw, dnnnglnh sesudnh mnela gmnasi (yanSjalnil
yang mewarisi Taurat, yang mengambil hnrta benda

dunia yarry rendah ini, dan bnlata, 'Knmi aknn dibni
ampun.' I(ckk jil@ dntang krpadn mnelm hnrtn bmda
dunia sebanyak itu (pula), niscaya mereka akan
mengambilnya (juga). Bukankah perj anjian Taurat
sudnh diambil dni rnnekn, yaitu bahwa muelm tidnk
akan mengataknn terlnlnp Allah leanli yang benar,
padalnl mcrela telnh manpelnjari apa yang tusebut di
dnlnmnya? Dan, lmmpung akhirat itu lebih baik bagi
mnelm yang bntakwa. Maln, apal<nh lmmu sekalian
tidnk mmgnti?' (al-A'raaf: 169)

Sedangkan, Qur'an Madaniah memuat kalimat-
kalimat terali*rir atau pamungkas mengenai hakikat
keberadaan Ahli Kitab, sebagaimana ia mencerita-
kan tentang merekayang menggunakan cara<ara
paling brengsek dan jalan paling buruk di dalam
memerangi agama Islam dan umabrya. Hal ini se-

bagaimana disebutkan dalam alinea-alinea panjang
di dalam surah al-Baqarah, Ali Imran, an-Nisaa', al-

Maa'idah, dan lain-lainnya sebelum menyampaikan
kata terakhir mengenai seluruh urusan mereka
dalam surah at-Taubah. Sebagai contoh, kami
cukupkan dengan menyebutkan beberapa ayat saja
dari ketetapan-ketetapan Al-Qur'an yang banyak ini.

'Apakah kamu masih mengharapkan mereka aknn
perca)a kepadamu, padahnl segolongan dari mereka

mendengar firman Allah, lnlu merelm mengubahrrya

s e fu lah mcr e la rnemah"aminy a, s e dnng rlt er e kn menge ta -

hui? Apabila mereka berjumpa dengan zrang-orang

yang beriman, mereka berkata, 'Kami pun telah

bnimnn.' ntupi, apa.biln mnelw beradn dmgan sesatnn

mereltn saja,lalu merelw berlmta, Apakah kamu m(n-
ceritalan fupada merela (orang-orang mukrnin) apa

y ang telnh diterangknn Alkh lwpo.damu, npay a mnelm

dnpat mengalahlwn hujjahmu di hadnpan Tilhnnmu;
tidnkltah ltnmu mengerti?' Tidnkl(nh merela mengeta-

hui bahwa Allah mengetahui segala yang mereka

sernbunyilrnn dan segaln yang mereka nyatakan? Di
antara merelu ad,a yang buta huruf, tidak mmgetahui
Alkitab (Taurat), luatali dongmgan bolnng b elalw dnn
muekn harrya menduga-duga. Makn, leealnlwan yang
besarhh bogi lrang-nrang lang mmulis Alkinb dmgan
tangan merekn sendiri, lalu dilmtakannya,"Ini dari
Allnh,' (drngan maklud) unluk memp erob h luuntung-
an yang sedikit dmgan pabuatan itu. Makn, lualaknan
besarlnh bagi mtrela, akibat dari apa yang ditulis oleh

tangan mnelm sendiri; dnn lecelakaan besmlah bagi
mnelu, akibat dari apa yargmuela kerjaknn." (al-
Baqarah: 75-79)

"Sesunguhnya Kami telnh mendatangknn Alktnb
(Taurat) lrzp adn Mus a, dan Kami telnh meny usuliny a
(berturut-turut) sesudah itu dmgan rasul-rasul, dan
telnh lfumi berilmn bukti-bukti lcebermran (mukjiwt)
lwpadn Isa putra Maryam dnn Kami mempnkuatnya
dtngan Ruhul- @dus. Apakah s etinp darnng lupadamu
s eorang rasul membawa sesuatu (p elajaran) y ang tidak
sesuai dmgan luinginnnmu lalu Immu angkuh, mala
bebnapa orang (di antara'merekn) lwmu dustaknn dan
bebnapa orang (yanglnin) lamu bunuh? Dan, mnelm
bnlata,'Hati lrnmi tntutup.' ntup| sebennrnya All.ah
telah mengutuk mereka karena lceingknran mereka,

makn sedikit sekali mereka yang beriman. Saelah
datang kepada mereka Al-Qi an dari Allah yang
membenarkan apa yang ada pada rnereka, padahal
s ebelumnya mnekn biasa m"em.ohon (ludnnrryan Nabi)
untuk mendapat lummnngan atas orang-orang kafir;
maka setelah datang lupada merekn apa yang telah
muelm lenhui, merelm lnlu ingkar leepadanya. Mala,
lnknat Alkhkh atas orang-orang yang ingkar itu.
Aknglah burukny a (p nbuann) merelw yang mmj ual
diriny a smdiri dmgan lulafran lepadn apa yang telah

diturunlan Allah, knrena dengki bahwa Allah me-

nurunlan lwrunia-Nya kepada siapa yang dileehen-

dnki-Nya di antara h"amba-hnmba-Nya. Karena itu,
merela mmdnpat murlm sesudnh (mendnpat) knmur-
kaan. Dan, untuk orang-lrang kafir silcsaan yang
menghinakan. Apabiln dikataknn lcepada mereka,

'Berimanlah lupada Al-fof an yang diturunknn
All.ah,' muelw balata, "Kami lwrry a berimnn lupon"
apa yang diturunkan lvpada karni.' Mneka kaf.r
fupann Al- @ti an y arg diturunJwn sesudnhnya, sedang

Al-Qian itu adalah (Kitab) yang hnk; yang mcm-
benarkan apa yang ada pada mereka. Katakan-
lah,"Mengapa lmmu dahulu membunuh nabi-nabi
Alkh jika benar knmu lrang-orangyang buiman?"'
(al-Baqarah: 87-91)



Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an V (s2I ) Juz X: Bagian Akhir al-Anfaal & Ibrmulaan at:faubah

"Katakanlah,

'Hai Ahli Kitab, mengapa kamu ingknri ayat-ayat
Allnh, padahal Allah Maha Menyaksiknn apa yang
lmmu kerjalrnn?' Katalanlah,"Hai Ahli Kinb, meng-

apa lcamu mmghnlang-hnlangi dnri jalnn Allnh orang-

nrang yang telah beriman, kamu menghendakinya

menj adi b englak, padah"al knmu mmy alcsiknn ?' All"ah

selmli-knli tidak lnlni dnri apa yang kamu IGAaknn."'
(Ali Imran: 98-99)

"Apaknh lamu tidnk mmtperhntiknn urang-orang yang

dibni bagian dnri Alkinb ? Mereln pncaya leepadnjibt

dnn thaghut, dnn mmgatnlan lup aln mang- orang lafr
(musyrik Melmh) bah.ua merelw itu lcbih bmnr jalnn-
nya dari orang-orang yang beriman. Mereka itulah
orang yang dikutuki Allah. Barangsiapa yang dilwtuk
Allnh, niscaya lamu seknli-lcali tidak aliln munpnolzh
pmol)tng bagiry o." (an-Nisaa' : 5l-52)

"sesangguhnya telah lflfrhh nrang- arang lang bnlata,
'sesungguhnya Allah adnlnh Alrnnsih putra Maryam,'

padnhnl Alrnasih 6endiri) bnlnta, 'Hai bani lvael,
sembahlah Allnh Tuhanku dan Tilhanmu.' Sesung-

guhny a orang y atg mempnsekutulan (sesuatu dmgan)
Allah, makn pasti Allah mmgharamknn leepadarrya

surga, dnn tempatnya iaLah nnalm, tidakkh o.d.o boS,

zrang-zrang zalim itu seorang penolong pun. Se-

s ungguhny a lefir kh or ang- orang ) ang mengatalcan,

'Allnh sahh satu ilnri yang tiga,'palnhnl selwli-lali
tidak adn Tutwn (y ang'b nhnk dis imbah) s elain Tilhnn

Yang F,sa.Jika mereka tidak berhenti dari apa yang
mereka lanknn itu, pasti nrang-oranglang kafir di
antara merel@ alan ditirnpa ilcann yang pedih. Mala,
mengapa mereka tidak bertobat lupada Allah dan
memohon ampun lupadn-Nya? Allnh Mahn Pengam-

pun lngi Mahn Pmy ay ang. Alrnas ih p utra Mary am itu
Iwnyalnh snrang Rnsal yarry sesunguhny a telah bnlnlu
sebelumnya bebnapa rasul, dan ibunya senrang yartg

sangal bmnr, ludaa-duanya biasa mmwlwn mnlanan.
Pnhatilan bagaimana Kami menjelnsknn kepadn

mnela (Alili Kinb) tunda-tandn lukuasann (Kami).

Kernudian pnlntilwnlnh bagaimnhn mnelw bnP"hng
(dari memperh.atilan ayat-ayat Kami itu)." (aI'
Maa'idah:72-75)

Dengan mengkaji nash-nash ini dan yang
sepertinya, yang banyak terdapat dalam AlQur'an
baik Makkiah maupun Madaniah, tampak jelas

bahwa pandangan terhadap hakikat Ahli Kitab
sebagai menyimpang dari agama Allah yang benar
itu tidak pernah berubah sedikit pun dalam ke-

tetapan-ketetapan terakhir dalam surah terakhir.

Dan, mengidentifikasi mereka sebagai menyele-
weng, fasik, syirik, dan kufur itu bukanlah hal baru.

Juga tidak menyimpang dari arah baru yang ldtusus
berkenaan dengan hakikat kepercayaan. Di sam-
ping itu, Al-Qur'anul-Karim juga mencatat adanya

kelompokyang saleh dan mendapatpetunjuk dari
kalangan Ahli Kitab. Allah berfirman mengenai
orang{rang yang saleh di antara mereka,

'Di antara kaum Musa itu tndnpat suatu umnt yang

membui petunjuk (kepada manusia) dengan h"ak dnn

dzngan yang hnk itulnh mneka muyalanlan ktadilnn. "
(al-'{raaf: 159)

'Di antara Ahli Kitab ada nangyangjikn lmmu mun-
pncayalrnn lupadnnya hnrtn yarry banyak, dilwmbali-
Imnnya lepadnmu. Dan, di antara mnelm ada orang

y angj iln lnmu memp ermy aknn lcepadany a satu dinar,

tidak dikembalilannya padamu, kecuali jika lumu
selnlu menngihnya. Yang demikian itu lnntaran m.erela

mengatakan, 'Tidak ada dosa bagi lami terhndnp

nrang-orang ummi.' Mnelm berlnn dusta terlt"adap

All"ah, p adnllnl mnelw mengetnhui. " (Ni Imran: 75)

'Mnelw diliputi luhinnnn di mnnn saj a mnela bnadn,

leecuali jila mereka berpegang kepadn tali (agama)

Allnh dan tali (perjanjian) dngan manus'in. Muelu
Irzmbali mendapVt kzmurknan dnriAllnh dan mnelw
diliputi lurendnhnn. Yarry demikian itu karenn mnekn

lafr lupann ayat-ayt All"ah don mtmbunuh para nnbi
tnnp a alas an y ang bmnr. Yang fumikinn itu dis ebablan
mneka durhn!,n dnn mdnmp aui batn. Mnelw itu tidnk
sama. Di antata Ahli Kitab itu adn golongan yang
bnlaku lurus. Mnelw mzmbaca ayat-ayat Allah pada
beberapa waktu di mnlam hari, sedang merelu juga
bnsujud (sembahyang) Mnelu bcrimnn lepada Ailnh
ilnn hari p englnbis an. Merelm meny uruh lup ofo yry
makruf dnn rnencegah dari yang munglwr, serta

bersegera ltzpadn (rnmgnjalmn) pehagai lubajiknn.
Mnela itu ttrmnsuk nrang- orang y ang s alch. Ap a mj a
leebajilmn yang mereka kerjalwn, maka selmli-lmli
mnela tidak dihalnngi (menerimn pahala)nya; dan
Allah Maln Mmgenhui orang-orang yang bntalal a. "
(Ali Imranz ll2-ll5)

Terjadinya revisi itu hanyalah mengenai hukum-
hukum pergaulan dengan Abli KitaHari waktu ke
wakhr, dari tahap ke tahap, dari realitas ke realitas-
sesuai dengan manhaj haraki yang realistis bagr
agama ini di dalam menghadapi aneka kondisi Atrli
Kitab, tindakan-tindakan dan sikap mereka kepada
kaummuslimin.

Telah datang suatu masa di mana dikatakan
kepadakaum muslimin,
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'Janganlah kamu berdebat dengan Ahli Kitab, me-
lninlan dengan cara yatrypaling baik, lucuali dzngan
orang-orang zalim di antara mereka, dnn kanknnlah,
'Kami telnh beriman leepada (kitab-kitab) yang di-
turunlan lupo.do knmi dnn yang diturunlan kepada-
mu. Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu. Kami
lnnyaktpada-Nyabnsnahdiri."'(al-Anl<abuf 46)

"Kanlrnnlah (hai orang-orang mukmin), 'Kami ber-
imnn lupadn Allah dnn apa yarry diturunlmn lnpa.d"
kami; dan apa yang diturunknn kepada lbrahim,
kmnil, Ishnq, Yd qub dan annk cucunya; d.an apa Jang
dibnilan lczpadn Musa dnn Isa snta apa yang dibnilmn
kepada nabi-nnbi dnri Tuhannya. Kami tidak mem-
beda-bedaknn seorang pun di antara mnelm dan lami
lnnya tunduk patuh lupadn-Nya.' Malta, jilil mnekn
beriman leepada apa yang kamu telah beriman ke-
padany a, sunguh rnnela telah' mendap at p etunjuk.
Dan, jiln mereka berpaling, sesungguhnya mereka
berada dalam permusuhan (dtngan kamu). Mala,
Allah akan memelihnra kamu dari merela. Dialnh
Yang Mahn Mm.dengar lagi Maln Merryetahui." (aI-
Baqarah: 136-137)

"Katakanlah,

'Hai Ahli Kitab, marilnh (berpegang) leepada suatu
lalimat (lrztenp an) y ang tidak adn p us elisiha.n antnra
knmi dnn knmu, baht a tidnk kita sem.bah kecuali Alkh
dnn tid,ak kita pusekutulmn Din dengan sesuatu pun
dan tidak (puk) sebagian kin menjadilun sebagian
yang lain sebagai tuhan sel"ain Alkh. Jika mereka
berpaling mala knnlwnlalt lupadn m.erela, 'Saksilmn-
hh bahua lnmi ad"alah orang-nrang yang bnsnah diri
(lupada Allah). ''(Ali Imran: 64)

"Sebagian besar Ahli Kitab mmginginlfin agar mueka
dnpat mengmtbalilran lamu kcpad,a leknfiran setelnh

lamu bniman, lwrena dmgki yarry ftirnbul) dari diri
merelrn sendiri, setelah nyatn bagi mereka kebennran.

Maka, maaflanlah dan biarlanlah maelu, sampai
Allah rnendatangkan p erintah- Ny a. S esungguhny a
Alkh Mahakuasa atas segala sesuatu." (al-Baqarah:
loe)

Kemudian Allah mendatangkan urusan-Nya,
dan menyerahkan kaurn mukminin kepadanya.
Maka terjadilah peristiwaperistiw4 hukum-hukurn
direvisi, Can manhaj haraki yang riil dan positif
berjalan di jalannya hingga datang hukum-hukum
terakhir ini di dalam surah ini, sebagaimana yang
sudah kita ketahui.

Sungguh tidak pernah terjadi perubahan sedikit
pun dalam pandangan Islam terhadap hakikat

sesuatu tentang Ahli Kitab. Yaitu, rusak akidahnya,
mempersekufu kan Allah, dan mengufu i ay at-ay atr
Nya. Yang berubah hanya kaidah pergaulan. Dan,
ini sesuai dengan prinsipprinsip hukum yang telah
kita bicarakan pada permulaan pengantar segmen
ini dalam surah ini, dalam beberapa alinea.

"Revisi alfiir men$enai kaidah hubungan antara
masyarakat muslim dengan Ahli Kitab ini tidak
dapat dipahami tabiatnya kecuali dengan pemaham-
an yang cemerlang terhadap tabiat hubungan yang
pasti antara manhaj Allah dan manhaj-manhaj
jahiliah dari satu segi. Kemudian manhaj haraki
(pergerakan) Islam dengan tahapan-tahapannya
dan sarana-sarananya yang terus berkembang, se
suai dengan realitas manusiayang terus berubah,
dari segi lain...."

Sikap r(aum *""-;; terhadap Kaum
Muslimin

Sekarang, kita mengambil sedikit dari pemapar-
an tabiat kaum Ahli Kitab terhadap masyarakat
muslim, baik dilihat dari temanya maupun dari
sudut sejarahnyayang riil. Karena, ini merupakan
unsur-unsur pokok yang mengantarkan kepada
hukum-hukum final.

SikapkaumAhli Kitab tehadap kaum muslimin
ini harus dibahas karena dua sebab. Pntam4 apa
yang ditetapkan Allah yang merupakan keputusan
final yang tidak tersbntuh oleh kebatilan baik dari
depan maupun dari belakang, karena keputusan ini
adalah keputusan Rabbaniah, sama sekali terbebas
dari istimbat dan pemikiran manusia yang rentan
terhadap kekelir uan. Keduq sikap dan sepak terjang
mereka sepanjang sejarahnya membenarkan atau
membuktikan kebenaran apa yang ditetapkan Allah
itu.

Allah menetapkan tabiat kaum Ahli Kitab ter-
hadap kaum muslimin dalam banyak tempat di
dalam kitab-Nya yang mulia. Sekali tempo Allah
membicarakan mereka (Ahli Kitab) sendiri. Sekali
tempo membahasnya bersama orangorang kafir
lainnya, yaifu kaum musyrikin, karena adanya ke-
samaan sasaran,/tujuan mereka di dalam meng-
hadapi kaum muslimin. Dan, sekali tempo dibicara-
kan sikapsiikap riil mereka yang menyingkapkan
kesamaan tujuan dan gerakan mereka di dalam
menghadapi kaum muslimin.

Nash-nash yang menetapkan hakikat-hakikat ini
begitu jelas dan pasti, tidak memerlukan komentar
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dan penjelasan lagr. Misalnya, nash-nash berikut ini.

"Orang-orang kafr dnri Ahli Kinb dnn orang-nrangmu-
syrik tiadn menginginlmn diturunknnnya sesuatu ke-
bailanlrzpadnmudnriTithanmu."(a1-Baqarahzl0S)

"Sebagian besar Ahli Kitab mmginginknn agar mneka
dnpat mengembalilan lwmu lupada leelnfiran setelah

knmu beriman, knrera dengki yang (timbul) dari diri
mnelrn smdiri, setzlah nyata bagi mnelm kebmnran...."
(al-Baqarah: 109)

"Orang-oraitgYahudi dnn Nasrani tidak alan setnng
lepadn lamu hinga lamu mengileuti agamn merelffi ..... "
(al-Baqarafr: 120)

"Segohngan dari Ahli Kitab ingin mmyesatlwn lmmu
...."(Ali Imran: 69)

"Segolongan (lain) dnri Ahli Kitab bnkan (l"pafo
sesam"arEa),'Perlilatknnlah (seolnh-olah) knmu bn-
imnn kzpadn apa yang diturunlmn kepadn nrang-nrarlg
beriman (sahabat-sahabat Rasul) pada permulaan
siang dnn inglwrilnh ia padn akhirnya, supaya merela
(orang-orang mukmin) leembali (L"pofu leekafiran).

Jonganlah kamu p ncay a melainknn lup adn orarry y ang
mngikuti aganutrnu,.." (AIi Imran z 72-73)

"Hai orang-mang yang bnim"aa jikn kamu mngikuti
sebagian dari mang-orang yang dibni Alkinb, niscaya

mnekn alwn mngmtbalilun lnmu mmj adi nang lafir
sesudnh lwrnu bnimnn."(Ni Imran: 100)

' Ap al@h lamu tidak mzlihnt orarg- nrarlg ! arry telnh
dibni bagian dari Alkitab (Taurat)? Mneka rnunbeli
(mernilih) kesesatan (dengan petunjuk) dan mneka
bermnlcsud supaya lmmu tnsaat (mmyimpang) dari
jalan (yang berar). Allah lcbih merryetahui (daripoda
lmmu) tentang musuh-musuhmu." (an-Nisaa': M-45)

"Apakah kamu tidak mtmperhatikan orang-lrang
yang dibni bagian dnri Alkinb ? Mnela permya lepadn
j ibt dan thnghut, dnn mmgankan lcepada zrarrg- orang
Irnfir (musyik Melah) bahwa mtrelw itu lebih bmnr
jalnnnya dnri arang-ararg yang berimnn. "(an-Nisaa':
51)

Dari contohcontoh ini saja sudah dapat ditetap
kan bagaimana sikap kaum Ahli Kitab terhadap
kaum muslimin. Mereka ingin sekali kaum mqs
limin kembali menjadi kafir, karena kedengkian hati
mereka kepada kaum muslimin setelah tampak
jelas kebenaran bagi mereka. Dan, mereka mem-
batasi sikap akhir mereka terhadap kaum mus-
limin. Yaitu, mereka tetap bersikukuh sebagai
Yahudi atau Nasrani, dan mereka tidak rela ter-
hadap umat Islam dan tidak mau berdamai dengan

umat Islam ini kecuali kalau tujuan mereka tercapai,
di mana pada akfiirnya kaum muslimin meninggal-
kan akidahnya. IGum Ahli Kitab ini menyatakan
persaksian bahwa kaum musyrikin penyembah
berhala itu lebih mendapat pehrnjuk jalan hidupnya
daripada kaum muslimin... dsl

Marilah kita tetti sasaran akf,rirkaum musyrikin
terhadap Islam dan kaum muslimin sebagaimana
dinyatakan Allah di dalam firman-Nya,

'Muelm tidnk hmti-hnttinya memnangi lmmu sampai
mnela (dapat) mmgembalikan Inmu dari agamnmu
(lnp odo lcnlwfimn), s e andainya merela s anggup. " (aI-
Blaqarahz 217)

"Orang-orang knfr ingin supaya lamu lzngah tsrhndnp
senjatamu dnn hnrta bmdamu, lnlu mneka rnmynbu
lamu dmgan selcaligus." (an-Nisaa': 102)

'Jikn mnela menanglmp kamu, niscaya muelm bu-
tind,ak sebagai musuh bogimu dan mzbpaslmn tangan
dnn lidah merekn kepadnmu dzrryan menyakiti(mu);
dnn merela ingin supaya lwmu (kembali) lefir." (aI-
Mumtahanah:2)

lila merela munpnolzh kmmangan tnhadap lamu,
mereka tidak memelihara hubungan lcekerabatan
tnlndnp lrnmu dnn tidnk (puk mmginnail(an) per-
j anj ian. " (atlaubah: 8)

'Merekn tidak memelihnra (hubungan) kerabat ter-
hodop orang-lrang mukmin dan tidak (pula meng-
indahlan) perj anj ian. " (atlaubah: 10)

Apabila kita teliti ketetapan-ketetapan Rabbaniah
mengenai kaum musyrikin ini, niscaya akan kita
dapati bahwa sasaran alfiir mereka terhadap kaum
muslimin sama dengan sasaran akhir kaum Ahli
Kitab terhadap Islam dan kaum muslimin. Sehingga,
tabiat sikap mereka terhadap Islam dan kaum mus
limin sama dengan tabiat sikap kaum musyrikin itu.

Marilah kita perhatikan ketetapan-ketetapan Al-
Qur'an mengenai mereka-mereka itu, yang di.
kemas dengan redaksi final yang menunjukkan
tabiat yang abadi, seperti firman Allah mengenai
kaum musyrikin,

"Mnela tidnk ltmti- hmtiny a mtmnangi lamu samp ai
mnelm (dnpat) mmgembaliknnlumu dari agamamu
(lupadn lelnfiran) seardainya mnelm sanggup." (aI-
Baqarahz2lT)

Juga firman-Nya mengenai Atrli Kitab,

"Orang-orangYahudi dan Nasrani tidak alan suwng
kepada kamu hingga kamu mengikuti agama me-
reltn....' (al-Baqarah: 120)



luz X: Bagian Akhir al-Anfaal E furmulaan at:faubah (324) Taftir Fi Zhilalil-Qur'an V

Apabila kita perhatikan ketetapan-ketetapan Al-
Qur'an itu, maka tampaklah bagi kita dengan tanpa
perlu menakwilkan nash-nashnya, bahwa ay at-ay at
ini menetapkan tabiat asli yang abadi mengenai
sikap mereka, dan tidak bersifat insidental, sekali
tempo saja.

fuabila kita lihat sepintas realitas sejarah hu-
bungan ini, yang tercermin di dalam sikap kaum
Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani) terhadap Islam dan

kaum muslimin, dalam perjalanan sejarahnya, nis
caya tampak jelas bagikita apayang dimaksudkan
oleh nash-nash dan ketetapan-ketetapan Ilahiah
yang benar itu. Jelas pula bagi kita bahwa nash-nash
itu menetapkan tabiatyang berlaku secara konstan,
terus-menerus, dan tidak menerangkan sesuafu
yang kondisional dan temporal.

Apabila kita kecualikan kondisi.kondisi indivi-
dual (atair kelompok-kelompok kecil) yang dicerita-
kan oleh Al-Qur'an dengan realitas sejarahnya,
maka tampaklah adanya rasa kecintaan kepada
Islam dan kaum muslimin. Juga merasa puas (mau

menerima) terhadap kebenaran Rasulullah dan
kebenaran Islam ini, yang kemudian mereka masuk
Islam dan bergabung dengan jarnaah kaum mus-
limin. Akan tetapi, itu hanyalah bersifut individual
sebagaimana kami jelaskan di muka (tidak me-
representasikan sikap kaumAhli Kitab secara ke
seluruhan). Karen4 di belakang kondisi individual
atau kelompok-kelompok kecil yang terpuji ini,
tidak kita jumpai sesuatu pun selain sejarah per-

musuhan yang sengit, tipu daya yang terus berlang-
sung, dan peperangan yang terus berjalan, yang
tidak pernah berhenti sepanjang sejarahnya.

Adapun kaumYahudi, makaAlQur'an di dalam
banyak surahnya telah membicarakan sikap, tin-
dakan, tipu daya, makar, dan serumganyangmereka
lancarkan. Perjalanan sejarah tidak pernah berhenti
sejenak pun dalam membuktikan semua itu sejak hari
pertarna mereka berhadapan dengan umat Islam di
Madinah hingga sekarang ini. Akan tetapi, Tafsir

o<h-Zhiklifibukanlah tempat unhrk memaparkan
sejarah yang panjang ini. Namun, kami akan mema-
parkan sepintas kilas saja dari sekian banyak pepe
rangan sengit yang disulut oleh kaum Yahudi ter-

hadap Islam dan kaum muslimin di dalam sejarahnya-

IGumYahudi menyambut Rasulullah dan agzrma-

nya di Madinah dengan sambutan yang paling
buruk oleh pemeluk suafu agama samawi terhadap

rasul yang sudah mereka ketahui kejujurannya.
Juga terhadap agama yang sudah mereka ketahui
kebenarannya.

Mereka menyambubrya dengan provokasi-pro-
vokasi, kebohongan-kebohongan, syubhat-syubhat,
dan fitrrah-fitrrah yang mereka lontarkan ke tengah-
tengah barisan kawn muslimin di Madinah dengan
segala cara yang licik dan penuh tipu daya, yang
sudah mereka rancang. Mereka mengembuskan
keragu-raguan terhadap risalah Rasulullah, padahal
mereka sudah mengenal beliau. Mereka dekap
kaum munafik serta mereka bantu dengan menim-
bulkan dan menyebarkan syubhat-syubhat yang
mereka kemas dengan berbagai maqlm tuduhan
dan kebohongan.

Apa yang mereka lakukan dalam peristiwa pe-

mindahan kiblat, apa yang mereka lakukan dalam
peristiwa penyebaran kabar provokasi (fihah yang
menuduh Aisyah berselingkuh), dan apa saja yang
mereka lalmkan dalam berbagai momenhtm, hanya-
lah sebagai contoh dari tipu daya mereka yang licik
dan tercela itu. Dalam menghadapi tindakan-tin-
dakan mereka inilah, ayat-ayat Al-Qur'an turun.
Surah al-Baqarah, Ali Imran, an-Nisaa', al-Maa'idah,
al-Hasyr, al-Ahzab, at:Taubah, dan sebagainya
banyak memuathal ini.s

"Setelnh dntang lrcpadn maekn Al-fotf an dnriAll"ah
y ang rnembennrlmn apa y ang o.do pono merekn, padn-
hal sebelumnya mnekn biasa memohon (ludntangan
Nabi) untuk mendnpat leemennngan atas orang-orang

lafir; rnakn setelnh datang lcepada mnela apa yang
telnh mnelw lenhui, mnela lnlu ingkar lcepadanya.

Makn, lnknnt Allahlnh atas nrang-orang |ang inglar
itu. Alangkah buruknya (perbuatan) mereka yang
mmjual dirinya sendiri d.engan kzlmfran lupada apa

yang tel.ah diturunlmn Allah, karena dengki bahwa
Allah menurunknn lmrunia-Nya lupada siapa yang
diluhmdaki-Nya di antnra h,amtra-hnmba-Nya. Karma
itu, mereka mendapat murln sesudah (mendapat)

lumurlann. Dan, unhtk orang-orang lmfir silcsann |ang
menghinalmn " (al-Baqarah: 89-90)

"Setelnh danng kepada mnela seorang Rasul dnri sisi

Alkh yang membennrlan apa (kitab) yang ada pada

mnelm, sebogian dnri orang-orang yang diberi Alkitab
(Taurat) melzmparlmn Kitnb Alkh ke b eklnng (pung-

gung)nya seolnh-olnh mnelea tidak mmgetnhui (bah.ut a

itu adnlah Klnb Allnh). "(al-Baqarah: 101)

5 Silakan periksa pendahuluan surah-surah al-Baqarah, Ali Imran, an-Nisaa', dan al-Maa'idah dalam edisi rewsi azh-Zhilal ini
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"Orang-orang yang kurang alalrrya di antara manusia

akanberkata" 'Apakah lang memalingknn mereka

(umat Islam) dari kiblatnya (Baitul Maqdis) yang

dahulu merekn telah bnkiblnt lcepadanya?' Kntaknn-

Lah,"Kepunyaan Allnhlnh timur dan barat. Dia mem-

beri peiunjik lupod" siapa yang dikehendnki-Nya lce

j alan y ang lurus. "' (aI-B aqaxahz 142)

"Hai AhJi Kinb, mmgap a kamu mmgingkari ay at- ay at

Altnh, padnlnl lmmu mmgetnhui (l"tbenarannya). Hai
Ahh Kltab, mengapa knmu mencampuradukknnyang

hnk drngan yang batil dnn mmyembuiryikan kebennr-

an, padihni kalnu mengetahui ?" (Nilmran: 7 0-71)

"Segolongan (ain) dnri Ahli Kitab berknn (l"\gdo
to*ronya)'Perlihatlmnlah (seolnh-olah) ka'mu bw-

imnn kepadn apa yang diturunlan leepadn nrang-orang

beriman (sahabat-sahnbat Rnsul) pada permulaan

siang dnn ingkarilnh ia pada alhirny a, ylaya merelu

(oring- mang mukmin) lembali (lnpoda luknfaan). "
(Ali Imran: 72)

"Sesungguhnya di antara muekn ann. segglnngan Yng
memuiir-mutar lidahny a membaca Alkitab, supay a

kamu menyangka yan[ dlbacanya itu sebagian dari
Alkitab, panainl ia bulmn dari Alkinb dan merelm

mengatikan, Ta (yang dibaca itu datang) dari sisi

Allah, 'pudnhnl ia bulun dmi sisi Allnh- Mnekn bu-
lan dtnn whndnp Allah, wdang mnelw mntgetahui. "
(Ali Imran: 78)

"Katalrnnlnh,'Hai Ahli Kinb, mengap a lamu inglar i
ayat-ayat Allah, punnlal Alklh Malw Mmyalctiknn apa

iow iro*, leriaknn?' KataknnLah,"Hai Ahli Kitab,
'meigapa tamu mmghnkng-hnkngi dari j alan Allah
*arrg- narry y ang telah brimm, knmu mmghtndnkiny a

menj adi baiglak, p adalal lnmu mmy alcsiknn ?' Allnh
wfih-taU tiaa* lalni dari apa yang larnu ktrjalwn."'
(Ali Imran: 98-99)

'Ahli K;nb mcminta lupadnmu agar lwmu rnenurun'

tan lupada mneka sebuah Kitab dari lnngit Malw,

s esmgguhny a mnelw telnh mzminn kzpada-Musa y a-ng

hbihiaar dari itu. Mnekn berknta, 'Pnlihntkanlnh
AIkh tilpann fumi dcngan nyata.'Malu,-muelu di-
sambar petir lurena luzplimannya. Mnelw lneryyeln-
bah annk sapi, sesudnh donng l"podo mnekn bukti-

buhi yang iyata...." (an-Nisaa': f53)

' Merela b r tufundak memadnmlmn calwy a (agarnn)

Allah dengan mulut (ucapan-ucapan) mereka, dan

Attah ttdik menghendaki selain menyempurnakan

ca.h.aya-Nya, walnupun orarry-nrartg yang lnfr tidnk

meny ulwi." (at{bubah: 32)

Sejarah menyaksikan bagaimana kaum Yahudi
merusak perjanjian satu demi satu. Juga menyaksi.

kan bagaimana mereka menghasut kaum mus-

limin, yang memicu terjadinya perang bani Qainuqa',

bani Nadhir, bani Quraizhah, dan Perang Ktraibar.

Sejarah juga menyaksikan bagaimana kaum Yahudi

bergabung dengTn kaum musyrikin dalam Perang

fihzab yang sangat populer itu.
Kemudian kaum Yahudi itu melanjutkan tipu

daya dan kejahatannya terhadap Islam dan kaum

muslimin sejak peristiwa itu. Mereka merupakan
unsur pokok di dalam menyebarkan fitrah besar
yang menyebabkan terbunuhnya seorang Khalifah
ar-Rasyid (khalifah yang lurus) Utsman bin Affan
r.a., yang sebagai kelanjutannya terjadilah per-

pecahan besar di tubuh umat Islam. Kaum Yahudi
merupakan pemimpin fitnah yang terjadi sesudah

ihr antaraAli r.a. dan Muawiyah. Mereka jugayang

menjadi pemandu dalam pembuatan hadits-hadits
palsu, sejarah, dan riwayat-riwayat tafsir. Mereka
pula yang meretas jalan bagi tentara Tatar untuk
menyerang Baghdad dan merampas khilafah
Islamiah.

Dalam sejarah baru, mereka selalu berada di
belakang setiap prahara yang menimpa kaum mus
limin di semua tempat di muka bumi ini. Mereka
berada di belakang setiap usaha untuk meng-
halangi munculnya kebangkitan Islam. Merekalah
yang mengatur semua usaha ini di seluruh penjuru

dunialslam.
Begitulah keadaan kaum Yahudi. Adapun ke-

adaan golongan lain dari Ahli Kitab, maka mereka
tidak kurang kerasnya dari kaum Yahudi dalam me
musuhi dan memerangi Islam dan kaum muslimin.

Antara Romawi dan Persia telah terjadi pennu-

suhan selama berabad-abad. Akan tetapi, ketika
Islam eksis diiazkahArab, gereja merasakan an-

caman agama yang benar ini terhadap "agama
Masehi" yang mereka kemas. (Yakni, agama yang

merupakan akumulasi keberhalaan tempo dulu dan

kesesatan-kesesatan gerej4 yang dicampur dengan
perkataan-perkataan Almasih a.s. yang masih

tersisa dan sejarahnya.) Kemudian kita lihat bahwa

Romawi dan Persia melupakan permusuhan mereka
yang sudah begitu lama dan mendalam, unhrk ber-

sama-sama menghadapi agama baru (Islarn) ini.6

Pasukan Romawi berkumpul di kawasan utara
bersama suku-suku bangsa di sana unfuk meng-

hancurkan Islam. Hal itu terjadi setelah mereka

6 Sit"t - p".ito pasal "al-Fishaam an-Nakd" dalam l<ttzb al-Mus'taqbat li Haadza ad-Diin,tetbifanDarusy Syuruq.
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membunuh al-Harits bin Umair al-Azdi, utusan
Rasulullah keAmil Bashri yang berhadapan dengan
negeri Rum. Kaum Nasrani berlaku curang ter-
hadap utusan Rasulullah dan membunuhnya. Hal
ini mendorong Rasulullatr untuk mengirim pasukan
di bawah pimpinan tiga orang pemimpin yang
syahid (Zaid bin Haritsah, Ja'frr binAbuThalib, dan
Abdullah bin Rawahah) di dalam Perang Mu'tah.
I:lu, mereka berhadapan dengan pasukan Romawi
yang menurut beberapa riwayat disebutkan ber-
jumlah 100.000 orang dari Romawi. Selain itu,
pasukan Romawi dibanhr oleh negeri-negeri yang
tunduk kepada mereka dari negeri Syam dan ka-
bilah-kabilah Arab Nasrani yang juga berjumlah
100.000 orang. Sedangkan, kaum muslimin jurnlah-
nya tidak lebih dari 3.000 orang yang siap perang.
Peristiwa itu terjadi pada bulanJumadil Ula tahun
8 Hijriah..

Kemudian terjadilah PerangT[buk yang banyak
dibicarakan dalam surah ini (insya Allah akan di-
bahas secara rinci di tempabrya nanti). Pasukan
Usamah binZand yang sudah dipersiapkan oleh
Rasulullah beberapa wakhr sebelum beliau wafaL
kemudian diselamatkan oleh Ktralifah Abu Bakar
r.a. ke pinggiran Syam, untuk menghadapi perseku-
tuan tentara Romawi yang hendak menghancurkan
Islam.

Dendam kaum Salib semakin menyala-nyala
sejak usainya Perang Yarmuk yang dimenangkan
oleh kaum muslimin. Ketika itu Islam berhasil
membebaskan negeri-negeri jajahan imperium
Romawi di Syam, Mesir, Afrika Utaradan kepulau-
an laut Putih. Kemudian berhasil membangun
fondasi Islam yang kokoh di Andalusia.

Sesungguhnya Perang Salib yang terkenal di
dalam sejarah itu bukanlah satu-satunya peperang-
an yang disulut oleh gereja terhadap Islam. Se-
belumnya telah banyak terjadi peperangan, yang
sebenarnya sudah dimulai jauh sebelum itu dalam
sejarah. Dimulai sejak bangsa Romawi melupakan
permusuhannya dengan bangsa Persia, dan kaum
Nasrani membanfu bangsa Persia untuk melawan
umat Islam di kawasan selatan. Kemudian di dalam
Perang Mu'tah, dan selanjutnya dalam Perang
Yarmuk yang dimenangkan kaum muslimin.

Setelah ihr tampak jelas kebrutalan dan keke-
jaman me,:eka di Andalus setelah kaum Salibi ini
berhasil menghancurkan fondasi bangunan Islam

di Eropa. Dengan sangat kejam, dan kekejamannya
tidak pernah ada tandingannya dalam sejarah se
belumnya, mereka menyiksa dan membunuhi
kaum muslimin di sana. Tampak jelas pula di dalam
Perang Salib di timur tindakan-tindakan sadis se
perti ihr, yang tidak ambil pusing dan tidak ambil
peduli. Juga tidak fugi memelihara hubungan ke
keluargaan dan tiddk pula memelihara pedanjian.

Di dalam bulru Peradaban Bangsa Arabkarya
Gustav kbon, seorang Kristen Perancis, disebut-
kan, "Mula-mulayang dilakukan oleh Ricardos dari
Inggris ialah membunuh di hadapan tentara Islam
3.000 orang tawanan yang telah menyerahkan diri,
sesudah dia berjanji pada dirinya untuk menum-
pahkan darah mereka. Kemudian diamelepaskan
kendali dirinya dengan melakukan pembunuhan
dan penawanan. Sementara Shalahuddin al-Ayyubi
yang cerdas itu begitu mengasihi orang-orang
Nasrani di al-Quds, dengan tidak mengganggu
mereka sedikit pun. Bahkan, dia memberi minum-
an yang segar dan obatobatan serta perbekalan
kepada Philip dan Richard TIu Lion Heart, ketika
keduanya sakil"T

Demikian pula penulis Kristen lainnya, Jorga
berkata, "IGum Salib (IGisten) mulai melakukan
tindakan yang amatburuk terhadap tawanan mereka.
Sejumlah aleojo menumpahkan darah di bangunan-
bangunan yang telah mereka kuasai dengan cara
yang sangat sadis, dengan merobek-robek perut
korban dan mencari uang emas di dalam usus
mereka. Sedangkarr Shalahuddin, ketika berhasil
menguasai Baitul Maqdis, dia memberikan ke-
amanan kepada penduduk yang beragama lkisten,
dan dipenuhinya semua perjanjian damai dengan
mereka. IGum muslimin pun bersikap baik dan
lemah lembut serta kasih sayang kepada musuh-
musuh mereka yang telah menyerah. Sehingga,
rajayang adil ini melepaskan seribu orang tawanan,
memberikan keamanan ke seluruh dunia, meng-
izinkan uskup untuk mengenakan salib dan per-
hiasan gerej4 dan mengizinkan isti para pemimpin
untuk mengunjungi suaminya."s

Kiranya tiada tempat yang memadai di dalam
a<h-Zhilnlifi untuk memaparkan perjalanan pan-
jang Perang Salib itu, sepanjang sejarahnya. Akan
tetapi, cukuplah kami katakan bahwa serangan
tentara Salib ini sama sekali belum berhenti. Dapat
kami sebutkan di sini apayang terjadi diZ-anzibar.

7 Dikrtip dari buku/qrSya i'ah al-Islamiyyah wa al-Qaanuun ad-Duwali al-'Aamkaryaprof..ItJtAIi ManshurI n;a.



Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an V (327) luz X: Bagian Akhir al-Anfaal E Ilrmulaan at-Taubah

Di sanakaum muslimin ditindas, lantas dua 12.000

orang dibunuh, dan 4.000 orang lainnya dilempar-
kan ke laut untuk dilenyapkan dari kepulauan
Tannbar.Dapat kami sebutkan pula apa yang terjadi
di Qibris, yang sisa-sisa kaum muslimin y:mg masih
tinggal di sana tidak diperkenankan mendapatkan
makanan dan minuman supaya mati kelaparan dan
kehausan, di samping ada yang disembelih dan
disiksa sampai mati. Dapat kami sebutkan juga di
sini apa yang dilakukan oleh tentara Habasyah

@tiopia) di Eriteria dan di janhrng Etiopia sendiri,
serta apa yang dilakukan oleh pemerintah Kenya
terhadap 100.000 muslim Somalia. Dan, dapat kita
ketahui pula bagaimana perlakuan kaum salib di
Sudan Selatan terhadap kaum muslimin.

Untuk menggambarkan sepak terjang kaum
salib teqhadap Islam, baiktah kita kutip apa yang
dihrlis oleh seorang penulis Eropa pada tahun 1944
yang mengatakan, "Sesungguhnya kami dulu me
rasa takut terhadap bermacam-macam bangsa.
Akan tetapi, setelah kami pertimbangkan, ternyata
kami tidak memiliki alasan yang membenarkan hal
ifu. Sebelumnya, kami takut terhadap ancaman
bangsa Yahudi, ancaman bangsa kulit kuning, dan
ancaman kaum Bolsevijk. Akan tetapi, semua ini
tidak cocok dengan apa yang kami gambarkan.
Karena, kami dapati ternyata kaum Yahudi adalah
kawan kami, dan tindakan kekerasan yang dilaku-
kan hanyalah terhadap musuh-musuh kami.
Kemudian, kami lihat kaum Bolsevijk adalah teman-

teman setia kami. Dan, bangsa-bangsa berkulit
kuning adalah bangsa yang sangat demokrat.
Maka, ancaman yang sebenarnya bagi kami ter-
dapat pada agama Islam, yang memiliki potensi
untuk berkembang dan mengalahkan bangsa lain.
Hal ini karena vitalitas atau daya hidupny4 karena
Islamlah satu-satunya tembok penghalang pen-
jajahan Eropa.'a

Kita tidak dapat memaparkan lebih jauh tentang
sejarah peperangan sengit yang dilakukan kaum
salib terhadap Islam yang tiada henti itu. Sudah
kami bicarakan beberapa kali dalam juz-iuztafsir
azh-Zhikl terdahulu tentang watak peperangan
yang panjang ini dengan segalapermasalahan dan
problematikanya. Mak4 cukuplah kami kemuka-
kan isyarat sepintas hlas ini, yang untuk selar{utnya

dapat dibaca dalam beberapa sumber lain yang
dekat.lo

Dengan melihat paparan sepintas kilas ini, dapat
kita ketahui bahwdhukum-hukum terakhir (final)
yang terdapat di dalam surah at:Thubah ini merupa-
kan kosekuensi logis bagi semua hakikat ini. Ia
bukan hukum yang terbatas oleh waktu dan kon-
disi, bukan hukum yang temporal dan kondisional.
Padawaktu yang sama hukum ini tidak menghapus
hukum-hukum dalam tahapan-tahapannya ter-
dahulu dengan penghapusan syar'i yang mencegah
pemberlakuannya pada situasi dan kondisi yang
sesuai dengan situasi dan kondisi saat diturun-
kannya ayat-ayatitu. Maka, begitulah tabiat abadi
manhaj harakah Islamiah di dalam menghadapi
realitas manusia secara riil dan dengan cara dan
sarana yang sesuai dengan perkembangan, di
dalam tahapan-tahapannya yang beraneka.

Pada hakikabrya, hukum-hukum final yang
datang di dalam surah at:Taubah ini adalah untuk
menghadapi kopdisi wakhr itu di jazirah Arab. Juga
sebagai pengantar pensyariatan harakah yang ter-
cermin di dalam PerangTabuk untuk menghadapi
konspirasi bangsa Romawi di seluruh jaztah de-
ngan segenap sekutunya yang hendak meng-
hancurkan Islam dan kaum muslimin. Akan tetapi,
apayang dilakukan kaumAhli Kitab terhadap lslam
dan umatnya bukan sekadar peristiwa sejaratr pada

tahapan tertentu saja. Namun, merupakan suafu
hakikatyang abadi, sebagaimana serangan mereka
terhadap Islam dan kaum muslimin bukaq peristiwa
sesaat dalam sejarah saja, melainkan berkelanjutan
dan tiadahenti. Kecuali, kalau kaum muslimin mau
meninggalkan agamanya secara total.

Mereka terusmenerus memerangi Islam dan
kaum muslimin dengan berbagai cara dan sarana
sepanjang sejarah. Oleh karena ihr, hukum-hukum
yang ditetapkan di dalam surah ini merupakan
hukum yang mendasar, menyeluruh, tidak terikat
pada wakfu dan tempat tertentu. Namun, pelak-
sanzmn hukum-hukum ini harus sesuai dengan
bingkai manhnj har alt Islam, yang harus dipahami
dengan baik sebelum dibicarakan tentang hukum-

9Daribuku Geo.ge Brown, mengutip daribukuot-iabqiirual-Isti'monrfil-BilaadilAratriwhkaryaDr.MushthafaKhalidi dan Dr. UmarFarukh.
l0 Silakan baca buku al-Isti'tnaar wat-Tabsyiirkarya Dr. Mushthafa Ktralidi dan Dr. Umar Farukh; buku al-Ghaarah'ala al-Aalnm al-

IslamikaryaProf. Al-Yafi dan Prof. Muhibbuddin al-Khathib; buku al-Ittijaahaat al-Wathaniphfii al-Adab al-Mu'aashirkarya Dr. Muhammad

Muhammad Husein; dan buku Hal Nahnu Muslimuun karya Muhammad Quthb, terbiatan Darusy-Syuruq.
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hukum ini sendiri oleh para pembahasnya. Juga
sebelum diemban oleh anak cucu kaum muslimin,
yang tidak ada padanya Islam kecuali labelnya saja,
yang lemah kemauannya untuk membela agama
Allah Yang Mahakuat lagi Mahakokoh.

Sesungguhnya hukum-hukum fikih dalam Islam
senantiasa melahirkan pergerakan atau alitivitas
yang sesuai dengan manhaj Islam. Nash-nashnya
tidak mungkin dapat dipahami kecuali dengan di.
iringi hakikat ini. Jauh sekali perbedaannya kalau
orang memandang nash-nash sebagai hasil cetakan
yang hampa, dan yang memandangnya sebagai
nash-nash dalam imajinasi harakinya sesuai dengan
manhajlslam. Harus ada ikatan atau persyaratan
"gerakan sesuai dengan manlnjlslatrr", dan bukan
gerakan lepas di luar manhnj, yang menganggap
realitas manusia sebagai dasar gerakan yang dilaku-
kannya. Akan tetapi, realitas manusia ini menjadi
unsur pokok di dalam memahami hukum apabila
realitas ini ditumbuhkan oleh manlwj islamisendiri.

Dengan berp|ak pada kaidah ini, mudalrlah bagi
seseorang untuk melihat hukum-hukum terakhir
mengenai hubungan antaraAhli Kitab dengan ma-
syarakat muslim, bahwa hukum-hukum itu terus
bergerak, dinamis, dan hidup, dalam lapangan riil-
nya. Ia sesuai dengan manhaj haraki yang realistis,
positif, dan komprehensif.

l(ami cukupkan sampai di sini pengantar global
ini unhrk memahami nash-nash Al-Qur'an di dalam
segmen ini.

Memerangi Musuh

7'rtSl".A\S't4'\,5;;i54:\\j*
G d\ 6:6A-i5; A ;:n (A: 6i:i
4 e1_1:\\B'6,i tfi,t| J,a rit

g6bti,
'Puangilah nrang-zrang yang tidnk berimnn l"pono
Allnh dan tidnk (puk) Iupann hnrt kanudian; mnelw
tidak mmglmramlmn apa y ang telah dilnramlan oleh

Allah dan Rnul-Nya; dan tidak beragama dengan

agama y ang b ennr (agam.a Allnh), (y aitu orang- orang)
yang dibnilan Alkinb lupada mnekn, sampai muelea

mernbayar jizyah dntgan patuh sednng merekn dnlam
leadaan tunduk." (at{hubah: 29)

Ayat ini dan ayat-ayat berikubrya dalam konteks
ini, sebagai pendahuluan PerangTabuk dan dalam
menghadapi bangsa Romawi dan negara-negara
Arab Masehi yang berada di bawah kekuasaannya.
Hal ini memberikan pengertian bahwa sifat-sifat
yang disebutkan di sini adalah sifat-sifat abadi bagi
kaumyang dihaddpi Islam dengan peperangan ini.
Ayat-ayat ini sekaligus menetapkan kondisi riil de
ngan sifat-sifat abadinya itu. Demikianlah pengertian
yang diperoleh dari konteksAl-Qur'an di sini. Maka
sifatsifatini tidak disebutkan di sini sebagaiprasya-
rat untuk memerangi kaum Ahli Kitab, melainkan
hanya menyebutkan sifat-sifat ini sebagai suatu
kenyataan yang ada di dalam akidah dan realitas
kaum ifu. Dan, semua ini sebagai alasan pembenar
dan pendorong unfuk memerintahkan kaum mus
limin supaya memerangi mereka. Demikian pula
hukum orang{rangyang akidah dan keberadaan-
nya seperti mereka.

Konteks ini menetapkan sifat-sifutyang ad a pada
mereka.

Pntnmn mereka tidak beriman kepadaAllah dan
hari akfiir. Ifu duq mer eka tidak mengharamkan apa
yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya. Ketiga,
mereka tidak beragama dengan benar.

Kemudian, dalam ayat-ayat berikutnya dijelas
kan bagaimana mereka tidak beriman kepadaAllah
dan hari akhir, tidak mengharamkan apa yang di-
haramkanAllah dan Rasul-Nya dan tidak beragama
dengan benar ifu, karena beberapa sebab.

Pertnm4 orangorang Yahudi mengatakan,"U zair
ifu puta Allah", dan orang{rang Nasrani mengata-
kan, "Almasih ifu putra Allah." Perkataan ini menye
rupai perkataan orang-orang kafir penyembah ber-
hala sebelumnya Maka, orangyangberakidah se
perti ini tidak dianggap beriman kepadaAllah dan
hari akftir (akan kami jelaskan bagaimana mereka
dipandang tidak beriman kepada Allah dan hari
akhiritu).

Kedua" mereka menjadikan kiai-kiai dan rahib-
rahib mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah, juga
Almasih putra Maryam (mereka anggap sebagai
tuhan selain Allah). Kepercayaan ini jelas berten-
tangan dengan agama yang benar, yaitu kefundu-
kan kepadaAllah dengan tiada mempersekuhrkan-
Nya dengan sesuahr pun. Dengan demikian, mereka
adalah musyrik, tidak beragama dengan benar.

Ketiga, mereka hendak memadamkan cahaya
(agama) Allah dengan mulut mereka. Dengan
demikian, berarti mereka memerangi agamaAllah.
Orang yang beriman kepada Allah dan hari alfiir
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serta beragama dengan benar tidak mungkin me
merangi agamaAllah.

Keanpat kiai-kiai dan rahihrahib mereka banyak
memakan harta orang lain secara batil. Dengan
demikian, berarti mereka tidak menghararnkan apa

yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya (baik yang

dimaksud dengan Rasul-Nya itu adalah rasul mereka
sendiri maupun Nabi Muhammad saw.).

lnilah sifat-sifat mereka yang semuanya terdapat
pada kaum Nasrani Syam dan Romawi. Juga ter-
dapat pada bangsa lain sejak lembagaJembaga suci

Gereja) mengubah agama Almasih a.s. dan me-

ngatakan Isa a.s. sebagai putra Allah, dan menetap
kan adanya tiga oknum fuhan-dengan mazhab
yang bermacam-macam. Namun, tetap bermuara
menganggap adanya tiga oknum tuhan Clrinitas),
sepanjang sejarahnya hingga sekarang.

Dengan demikian, ini adalah persoalan urnum,
yakni menetapkan kaidah yang mutlak mengenai
tata hubungan dengan Ahli Kitab yang memiliki
sifat-sifat ini sebagaimana halnya kaum Nasrani
Arab dan Romawi. Keumuman ini tidak menutup
pengecualian terhadap individu-individu dan kelom-
pok-kelompok tertentu untuk tidak diperangi se-

perti anak-anak kecil, kaum wanita, orang-orang
tua, orangorang lemah, dan rahib-rahib yang me
ngurung diri di dalambiara-biara dan gereja-gereja.

Dengan catatan, mereka tidak memerangi kaum
muslimin. Karena, Islam melarang memerangi
orang yang tidak memerangi Islam dan kaum mus
limin, apa pun agama mereka. Mereka tidak ter-
kena sasaran perintah untuk diperangi, karena
mereka tidak memusuhi kaum muslimin.

Akan tetapi, karena sifat dasar mereka adalah
memusuhi Islam, maka tidak ada syarat unhrk me
laksanakan perintah umum ini bahwa yang dimak-
sud adalah mereka yang nyata-nyata menunjukkan
permusuhannya-sebagaimana dikatakan oleh orang-

orang yang kalah yang mencoba hendak membela
Islam dari fuduhan orang lain-karena rasa permu-

suhan ihr sudatr ada sejak semulaPermusuhan dan
penentangan terhadap ketuhanan Allah! Permu-
suhan dan tindakan melampaui batas terhadap
hamba-hamba Allah dengan menjadikan mereka
sebagai hamba atau penyembah selain Allah! Se
dangkan, Islam ketika membela ketuhanan Allah
dan membela kehormatan manusia di muka bumi,
harus berperang melawan kejahiliahan, dan tidak
ada jalan untuk lari dari menghadapi sesuatu itu
dengan segala tabiatnya.

Ayat ini memerintatrkan kaum muslimin supaya

memerangi kaum Ahli Kitab "yang tidak beriman
leepada Allah dan hari akhir."Orang mengatakan
bahwa Uzak adalah puba Allah atau Almasih se-

bagai putra Allah tidak dapat dikatakan sebagai
orang yang beriman kepada Allah. Demikian pula
halnya orang yang mengatakan bahwaAllah adalah

Almasih putra Maryam, atau Allah sebagai salah

satu dari tiga oknumTuhan, atau Allah menjelma
dalam jasad Almasih... dan pandangan-pandangan
lain dari gerejayang ditetapkan oleh lembagalem-
baga kudus, meski bagaimanapun mereka berbeda
pendapat!

Tidak dapat dikatakan beriman kepada Allah
omng{rang yang mengatakan bahwa mereka tidak
akan masuk neraka kecuali hanya beberapa hari
yang dapat dihitung, meski bagaimanapun dosa
yang mereka lakukan, karena mereka menganggap
dirinya sebagai anak-anak Allah, kekasih-Nya, dan
bangsa pilihan-Nya- Mereka yang mengatakan bahwa

semua kemaksiatan itu secara otomatis terampuni
dengan cara menyatu dengan Almasih dan makan
jamuan malam kudus,'sedangkan menurut mereka
tidak ada pengampunan kecuali dengan cara ini,
maka mereka -tidaklah beriman kepada Allah.
Mereka dikatakan sebagai orangorang yang tidak
beriman kepada Allah dan hari akhir.

Ayat ini juga mengidentifikasi Ahli Kitab sebagai

orang-orang yang "tidak merryh.aramknn apa yang
diharamknn Allah dan Rnsul-Nya," baik yang di-
maksud dengan "Rasul-Nya" ifu adalah rasul-rasul
terdahulu yang telah diutus oleh Allah kepada
mereka maupun Nabi Muhammad saw, karena
muatarnya adalah sama (yakni Rasul Allah). Hal itu
karena ay at-ay at berikuturya menafsirkannya de-

ngan mengatakan bahwa mereka suka memakan
harta orang lain dengan cara yang batil. Dan, me
makan harta orang lain secara batil ini diharamkan
dalam semua agama dan ajaran semua rasul.
Contoh paling dekat memakan harta orang lain
secara haram itu adalah pral:tik ribawi, yang hal ini
dilakukan oleh para pemuka gereja sebagai imbalan
dari "piagam pengampunan" (surat indulgensi) !

Tindakan ribawi sebagai imbalan piagam peng-

ampunan itu merupakan penghalangan terhadap
agamaAllah, dan penghalangan dengan kekuatan
dan fikrah terhadap kaum mukminin dari melak-
sanakan agamanya. Hal ini juga berarti menjadikan
hamba-hamba Allah sebagai penyembah selain
Allatr, dengan menundulftan mereka kepada hukum-
hukum dan syariat-syariat yang tidak dihrrunkan
oleh Allah. Semua ini adalah aplikasi dari 'tidak
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mmglnramlmn ap a y ang dilwrarnknn o leh Allah dan

Rasul-Nya". Semua ini terdapat pada Ahli Kitab
sekarang, sebagaimana pada wakfu itu.

Persyaratan yang ditetapkan oleh nash untuk
tidak memerangi mereta itu bukannya mereka
harus masuk Islam, karena tidak ada pemaksaan

untuk memeluk Islam! Akan tetapi, mereka harus
membayarjizyah dengan merendahkan diri (patuh).

Apakah hikrnah persyaratan ini? Dan, mengapa kalau
hal ini dipenuhi, maka mereka tidak diperangi lagi?

Sesungguhnya Ahli Kitab dengan sifat-sifatnya
yang demikian itu berarti memerangi agamaAllah,
baik dalam akidah maupun perilaku. Hal itu juga

dapat diartikan sebagai memerangi masyarakat
muslim karena adanya pertentangan dan benhran
antara manlnj Nlah dengan manlnjiahthah yang
tercermin dalam akidah Ahli Kitab dan realitas
mereka-sebagaimana realitas sejarah juga mene
tapkan hakikat pertentangan dan benturan ini, dan
ketidakmungkinan hidup bersama antara kedua
manhaj itu. Hal tersebut terlihat dari sikap kaum
Ahli Kitab terhadap agama Allah. Juga dari per-

nyataan perang merekaterhadap agamaAllah dan
para pemeluknya dengan tiada henti-hentinya pada

masa lalu ketika diturunkannya ayat ini (dan se
terusnya sampai hari ini)!

Islam-sebagai safu-safunya agama yang benar
yang ada di muka bumi-harus berangkat untuk
melenyapkan hambatan-hambatan yang meng-
halanginya. Juga untuk membebaskan manusia
dari beragama dengan agama yang tidak benar.
Namun dengan tetap memberi kebebasan kepada
masing-masing orang untuk menenhrkan pilihan,
dan tidak memaksanya unhrk memeluk Islam serta
melepaskan diri dari rintangan-rintangan itu.

Dengan demikian, cara praktis untuk menjamin
pelenyapan hambatan-hambatan itu dan pada waktu
yang sama tidak memaksa seseorang untuk me
meluk Islam, ialah dengan merobohkan kekuasaan
yang ditegakkan bukan atas dasar agama yang
benar. Sehingga mereka menyerdr dan menyata-
kan penyerahannya dengan membayar jizyah.

Dengan begitu, langkah pembebasan berjalan
lancar dengan memberi jaminan kepada tiaptiap
orang untuk memilih agama yang benar dengan
penuh kesadaran. IGlau tidak mau memeluk agama

ini, maka ia dibiarkan memeluk akidahnya semula,
tetapi harus me mbayar jizyah. Hal itu dimaksudkan
untuk beberapa tujuan.

Per tnm4 pembayaran iW ah ibr sebagai bukti ke
hrndukannya dan buktibahwa iatidak memerangi

dan menghalang-halangi dakwah kepada agama
Allah ini, dengan kekuatan materialnya (persenjata-

an dan sebagainya).
I{eduq twutandil memberikan belanja pertahan-

an unfuk dirinya, hartanya, harga dirinya, dan ke
hormatannyayang dijamin oleh lslam terhadap ahli
dzimmah (orangofang yang mau me mbayar j@ah
berhak mendapatkan jaminan perlindungan dari
kaum muslimin). Dan, dilindunginya mereka dari
serangan orang lain-baik dari dalam maupun dari
luar-dengan mengerahkan para mujahid Islam.

Iktigonrrtandil di dalam baihrl mal kaum mus
limin untukmenanggung kebutuhan hidup setiap
orang yang tidak mampu bekerja, termasuk juga
ahli dzimmah, tanpa membedakan antara mereka
dengan kaum muslimin pembayar zal<at.

IGmi tidak ingin memasuki perbedaan pendapat
fiqhiyah seputar siapa yang dipungut jizvah darr
yang tidak dipungut jiqr:ah darinya, dan tentang
ukuran jizyah ini, serta tentang caracara pengikat-
annya dan tempat-tempat pengrkatannya. Karena
persoalan ini dengan segala sesuahrnya tidak kita
hadapi sekarang, sebagaimana yang dihadapi pada
zarnan para fuqaha yang memberikan fatwanya
tentang masalah itu dan berijtihad pada zamannya.

Ini adalah persoalan yang sekarang menjadi
"sejarah" dan bukan realitas. IGum muslimin se
karang tidak berjihad lagi, karena sekarang ini
kaum muslimin sudah tidak ada wujudnya lagi. Se
sungguhnya persoalan "wujud/adanya" lslam dan
kaum muslimin itulah yang sekarang memerlukan
pemecahan.

Manh^aj lslam adalah manhaj yang realisitis dan
serius. Ia tidak mau memperbincangkan persoalan-
persoalanyangbergantung di angkasa Ia tidak mau
berkutat dalam pembahasan-pembahasan fiqih
yang tidak ada aplikasinya dalam dunia nyata lGrena
realitas itu (pembahasan fiqih yang tidak ada apli-
kasinya dalam dunia nyata, H) idakakan dapat
berkumpul dengan masyarakat muslim yang diatur
oleh syariatAllah, dan hidupnya dikendalikan oleh
fiqih Islam. Sehingga, dihinakan oleh orangorang
yang menyibukkan dirinya dan menyibukkan
orang lain dengan pembahasan-pembahasan ten-
tang berbagai persoalan yang tidak ada eksistensi-
nya secara nyata. Yaifu, merekayang terkenal de
ngan sebutan " al-Ara-ai$iirl' yangbiasa mengata-

kan, "Bagaimana pendapat Anda kalau terjadi
begini dan begini, bagaimana hukumnya?"

Sesungguhnya titik permulaannya sekarang ada-

lah titik permulaan pada masa permulaan manusia
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dengan risalah Islam. Yaitu, harus ada di muka
bumi ini orang-orang yang beragama dengan
agama yang benar dan secara benar, yang bersaksi
bahwa tidak ada Ilah kecuali Allah, dan bahwa
Muhammad adalah utusan Allah. Orang-orang
yang tunduk patuh kepada kedaulatan Allah, ke
kuasaan, dan syariat-Nya saja, lalu mengaplikasi.
kannya di dalam kehidupan nyata. Kemudian
mereka pergr ke penjuru dunia unfuk memprok-
lamirkan kemerdekaan manusia.

Padawakhr itu, hanyawakhr itu saja di sana akan
ada medan unfuk menerapkan nash-nash Al-Qur'an
dan hukum-hukum Islam di lapangan hubungan
antara masyarakat Islam dengan masyarakat lain.
Pada hari itu-hanya pada hari itu saja-boleh me
masuki pembatrasan-pembahasan fiqhiyah, sibuk
membicarakan hukum-hukum, dan membuat
undang-undang unfuk mengatur berbagai kondisi
riil yang dihadapi Islam-bukan sekadar berteori.

Apabila kami telah menafsirkan ayat ini sede
mikian rupa, dilihat dari sudut pokok dan prinsip
nya, maka sesungguhnya kami berbuat demikian
karena ia berkaitan dengan masalah akidah dan
karaliter manhaj Islam. Pada batas inilah kami
berhenti, tidak memasuki pembahasan-pembahas

an fiqhiyah demi untuk menghormati keseriusan
manhaj Islam dan realitasnya, serta untuk men-
jauhkannya dari permainan ini.

Akidah Kaum Yahudi tenang Vzair dan Kaum
Nasrani tentang Almasih

#ii,#r\4634fr 595L3,{3,J6';
ilil'i,s;*r*-";+G\fi;'aj:;tu
<,&3i.3\x;i:s"J-ov\a

.6'+
"Orang-orang Yahudi bnkata, 'Uzair itu puha Allnh,'
dan orang Navani bnluta, Almasih itu putra Allah.'
D emikian itulah ucapan mnela dmgan mulut mnela.
Mereka meniru perkataan lrang-lrang kafir yang
terdahulu. Dilaknati Allahlah mereka; bagaimana
merelrn sampai bupaling?"' (at-Thubah: 30)

Ketika Allah memerintahkan memerangi Ahli
I<tAb 'lehin&ga merela mau membayar jiqah dtngan
merendahkan diri"..., di sana, dalam realitas ke-

hidupan masyarakat muslim di Madinah terdapat
kondisi yang memerlukan penegasan perintah ini.

Juga memerlukan penjelasan tentang sebabsebab
dan unsur-unsuryang memastikannya, serta meng-
hilangkan sWbhat-syubhat dan hambatan-hambat-
anyang mengganjal di dalamhati. kbih-lebih, ke
patuhan kepadarperintah ini menuntutnya ber-
hadapan dengan bangsa Romawi di daerah-daerah
negeri Syarn.Sedangkan, bangsa Romawi itu dulu
ditakuti bangsa Arab sebelum Islam, dan mereka
berkuasa di kawasan utara dalam masayang pan-
jang. Mereka memiliki pembantu-pembanhr dari
kabilah-kabilah Arab, dan bangsa-bangsa Arab
Kristen yang hrnduk kepada kekuasaan mereka.

Sebenarnya, ini bukanlah peperangan pertama
yang dilakukan kaum muslimin terhadap bangsa
Romawi, setelah Allah memuliakan bangsaArab
dengan Islam. Juga setelah Allah menjadikan se
bagian dari mereka sebagai umat yang berani
menghadap bangsa Romawi dan Persia. Padahal,
sebelumnya mereka,adalah kabilah-kabilah yang
tidak berani dan tidak pernah memikirkan akan
berperang dengan bangsa Romawi dan Persia.
Kalau mereka terkenal pemberani sebelum di.
muliakan dengan Islam, maka hal itu hanyalah
dalam peperangan antara sebagian mereka ter-
hadap sebagian yang lain saja- Ketika itu mereka
berani dalam melakukan perampokan, penodong-
an, dan perampasan.

Akan tetapi, kehebatan bangsa Romawi sangat
teresap di dalam jiwa mereka. Khususnya bagi mereka
yang belum mendalam karakteristik islaminya.
Peperangan yang terakhir adalatr peperangan besar
antara kaum muslimin dan bangsa Romawi (Perang

Mu'tah) yang tidak menguntungkan kaum muslimin.
Dalam perang ini, jumlah bangsa Romawi dan se
kutu-sekutunya mencapai dua ratus ribu orang.

Semua kondisi ini Oaik yang berhubungan de
ngan penyusunan masyarakat muslim pada masa
sekarang, maupun kesan terhadap kehebatan
bangsa Romawi dan rasa takut untuk berperang
melawanny4 ditambah dengan kondisi peperangan
itu sendiri) disebut sebagai peperangan yang sulif
karena kondisi yang meliputinya yang akan kami
jelaskan nanti. kbih dari semua itu, terdapat ke
syubhatan bahwa bangsa Romawi dan sekutu-se
kutunya dari bangsa-bangsa Arab Kristen, adalah
Ahli Kitab. Semua kondisi ini menambah jelasnya
penetapan perintah ini, dan dapat menghilangkan
kesamaran-kesamaran dan hambatan-hambatan
spiritual, serta menguak sebab-sebab dan faktor-
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faktoryang memastikan frintah itu.
Dalam ayat ini, Al-Qur'an menjelaskan sesablya

akidah Ahli Kitab itu. Akidah mereka ini menye-
rupai akidah kaum musyrikin bangsa Arab dan
kaum penyembah dewa-dewa dari bangsa Romawi
kuno dan sebagainya. Mereka tidak istiqamah pada

akidah yang dibawa oleh kitabkitab suci mereka.
Karena itu, tidak ada artinya menganggap mereka
sebagai Ahli Kitab, karena mereka menentang
akidah pokok yang diajarkan di dalam kitab suci
mereka. Perlu diperhatikan penyebutan Yahudi dan
perkataan mereka "U zan adalah pufa Allah" ketika
ayat-ayat ini memberikan arahan untuk meng-
hadapi bangsa Romawi dan sekutu-sekutunya dari
bangsa Arab Kristen. Hal itu menurut kami, kem-
bali kepada dua hal.

Pertqma, karena nash ini bersifat umum, dan
perintah memerangi Ahli Kitab sehingga mereka
mau membayar j@ah dengan merendahkan diri
juga bersifat umum, maka ayat ini menjelaskan
akidah asli Ahli Kitab secara umum pula, baik
Yahudi maupun Nasrani. Karena akidahnya yang
demikian inilah, maka datang perintah tersebut
secara umum.

Kedua" kaum Yahudi telah pindah dari Madinah
ke daerah-daerah Syam, setelah mereka menjalin
hubungan dengan Islam dan kaum muslimin dalam
peperangan yang pahit sejak kedatangan Rasulullah
di Madinah. Kerja sama ini berakhir dengan
diusirnya Yahudi bani Qainuqa dan bani Nadhir ke
daerah-daerah negeri Syam, bersama individu-
indMdu Yahudi bani Quraizhah. Maka, sejak hari
itu, kaum Yahudi terpisah dari Islam dan ber-
domisili di daerah-daerah negeri Syamyanghal ini
menjadikan mereka terkena sasaran perintah ter-
sebut, dan tercakup dalam keterangan ini.

Adapun perkataan kaum Nasrani, "Almasih ada-

lah putra Allah", maka perkataan ini sudah sangat
populer, dan senantiasa menjadi akidah mereka
sejak diselewengkan oleh Paulus. Kemudian men-
jadi sempurna penyelewengan-ini di tangan lem-
bagalembaga suci Qewat konsili-konsilinya) se-

bagaimana akan kami jelaskan. Sedangkan, per-
kataan kaum Yahudi, "Uzak adalah putra Allah",
maka sekarang tidak populer lagi. Yang masih ada
di dalam kitab kaum Yahudi sekarang ialah sebutan
"Ezra" (yakni Uzak) yang disifati sebagai orang
yang mahir tentangTaurat Musa, dan dia meneng-

adahkan wajahnya ke langit unhrk mencari syariat
Tuhan.

Akan tetapi, cerita tentang kaum Yahudi di dalam
Al-Qur'an ini menjadi dalil yang pasti bahwa se-

bagian mereka-minimal Yahudi Madinah-memiliki
anggapan seperti ini dan sudah populer di kalangan
mereka. Al-Qur'atl menghadapi kaumYahudi dan
Nasrani secara realistis. Kalau apayang diceritakan
AlQur'an tentang perkataan ini tidak ada wujudny4
sudah tenhr hal ini akan menjadi argumentasibagi
mereka untuk mendustakan apa yang disampaikan
Rasulullah itu. Sudah tentu mereka tidak akan ber-
diam diri dan tidak menggunakan segenap kemam-
puan mereka unfuk menyanggah.

Almarhum Syekh Rasyrd Ridha membuat se-
buah ringkasan yang sangat berguna di dalam tafsir
al-Manar (hlm. 37&385) tentang kedudukan Ezra
dalam pandangan kaum Yahudi. Ia memberikan
komentar yang sangat berguna juga yang patut kita
kutip di sini untuk menjelaskan hakikat kepercaya-
an kaum Yahudi secara global. Syekh Rasyid ber-
kata,

"Disebutkan di dalam Ensiklopedi Yahudi (ceta-

kan tahun 1903) bahwa masa Ezra adalah masa
persemaian sejarah agama Yahudi yang pada masa
ifu bunga-bunganya sedang mekar dan baunya
semerbak. Dia pantas disebut sebagai penyebar
syariat (dalam kata asat penggubah atau penyu-
sun/pembawa syariat),11 seandainya tidak dibawa
oleh Musa CIalmUd 21 b), karena syariat ihr telah
dilupakan. Akan tetapi, Ezra mengembalikannya
atau menghidupkannya kembali. Kalau bukan
karena dosa-dosa bani Israel, niscaya mereka akan
dapat melihat mukjizat-mukjizat sebagaimana
mereka dulu melihatnya pada zaman Nabi Musa....
Disebutkan di situ bahwa Ezra menulis syariat
dengan huruf Asyuria-dan memberi catatan pada
kata-kata yang diragukan-dan bahwa sejarah
bangsa Yahudi dimulai dari masanya.

Dr. George Bust berkata di dalam Kamus Kitab
Suci,'Ezra (Aun) adalah seorang kahin (dukun/
pendeta) Yahudi dan penulis terkenal yang ber-
domisili di Babil pada masa'Artahsyitsta'yang luas
pandangannya. Pada tahun ke-7 kerajaannya,Ena
diperkenankan membawa sejumlah bangsa Yahudi
ke Orsyalem hingga tahun 457 SM. @zra,hlm.7),
dan lama perjalanannya adalah empat bulan.'

Selanjutnya dia berkat4 'Di dalam kadisi Yahudi,

I 1 llarangkali isilah pentbawa syanal itu lebih halus cli dalam terjemahan yang berasal dari bahasa Inggris daripada istilah "penyebar syariat"
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Ezra sibuk di suatu tempat yang berhadapan
dengan tempat Musa dan Elia. Mereka mengatakan
bahwa Ezra telahmembangun sebuah tempat per-

temuan yang besar, mengumpulkan catatancatatan
kitab suci, memasukkan huruf-huruf Kaldania
untuk menggantikan huruf Ibrani kuno, dan dia
telah menyusun kitab-kitab Hari-Hari, Esa 7, dan
Nehemia'

Dan, katanya selanjutnya, 'Bahasa kitab Enadan
pasal 4 halaman 8 hingga pasal 6 halaman 19 adalatt

bahasa Kaldania, demikian pula pasal 7 halaman 1-

27. Bangsa Yahudi setelah kembali dari tawanan,
lebih banyak memahami bahasa Kaldania daripada
bahasa lbrani.'

Saya (Rasyrd Ridha) katakan bahwa yang po-

puler di kalangan para ahli sejarah bangsa-bangsa,
hingga sejarawan Ahli Kitab, bahwa kitab Taurat
yang ditulis oleh Musa a.s. dan ditaruh di dalam
kotak perjanjian atau di sebelahnya, telah hilang
sebelum zarnan Nabi Sulaiman a.s. I(arena beliau
ketika membukaTabut (kotak) ihr pada zamannya
tidak menemukan apa-apa di dalamnya, selain dua
keping papan yang bertuliskan Sepuluh Wasiafl2
sebagaimana yang dapat Anda lih at di dalam Kilab
Rnja-Raja I. Ezra inilah yang menulis kitabTaurat
dan lainnya sesudah masa penawanan ifu dengan
menggunakan huruf lGldania dan bahasa l(aldania
yang bercampur dengan sisa-sisa bahasa Ibrani
yang sebagian besar telah dilupakan oleh kaum
Yahudi.

Kaum Ahli Kitab berkata, 'Sesungguhnya Ezra
telah menulisnya (faurat) sebagaimana diwahyu-
kan atau diilhamkan dari Allah. Dan, ini tidak di-
terima oleh orang selain mereka, dan mendapat
tambahan banyak yang disebutkan pada tempat-
tempatnya di dalam kitab-kitab yang khusus mem-
bicarakan hal ini, hingga menjadi susunan mereka,
seperti simpanan pemikiran Katolik-yang berasal
dari Perancis. Dia telah membuat dua pasal yaitu
pasal sebelas dan dua belas untuk menyebutkan
beberapa tambahan terhadap limakitab bagi Musa.
Di antaranya dia berkata,

'Disebutkan di dalam kitab Ezra (pasal 14, nomor
21) bahwa semua kitab suci telah dibakar dengan
api pada zanlraul Nebukadneshar, ketika dia ber-
kata,"Sesungguhnya api telah membatalkan syariat
Anda, maka tidak ada jalan lagi bagi seseorang
untuk mengetahui apa yang telah Anda perbuat.'
Ditambahkan bahwa Ezra dengan wahyu Roh
Kudus menulis ulang kitab-kitab suci yang telah
dimusnahkan dengan api itu, dan ia dibantu oleh
lima orang penulis yang sezaman dengannya. Oleh
karena ifu, Anda lihatTratolianus, Santo Irinaus,
Santo konimus, SantoYohanes, Santo Basilius, dan

lain-lainnya menganggap Ezra sebagai orang yang
memperbaiki kitab-kitab suci yang terkenal di
kalangan bangsa Yahudi...."'

Selanjutnya Syelifi Rasyid Ridha berkata,
"... Kita cukupkan keterangan ini sampai di sini,

dan dalam hal ini terdapat dua objek yang kita
peroleh. Pntamg semuaAhli Kitab berutang ke
pada Uzatr ini dengan menjadikannya sebagai
sandaran agama dan asal-muasal kitab suci mereka
Keduq sandaran ini sangat lemah dan rapuh dasar-

dasarnya, dan inilah yang ditegaskan oleh para

cendekiawan Eropa yang berpikir bebas. 13 Disebut-
kan di dalam terjemahan EnsiHopedi Britaniase-
sudah menyebutkan apa yang ada di dalam kitab
nya dan kitab Nehemia tentang penulisan Uzair
terhadap syariat bahwa disebutkan di dalam
beberapa riwayat lain belakangan bahwa Uzair
bukan hanya mengembalikan syariat yang telah
terbakar kepada'mereka. Bahkan, dia telah me
ngembalikan semua kitab berbahasa Ibrani yang
telah lenyap, dan telah mengembalikan tujuh puluh
kitab selain undang-undang (apokri0. Kemudian
penulis terjemah tersebut berkata, 'Apabila cerita
khusus tentang Ezra ini ditulis oleh penulisnya
sesuai dengan keinginan hawa nafsunya, dengan
tidak berpijak pada kitab lain, maka para penulis
sekarang berpendapat bahwa cerita tentang Ezrani
benar-benar dibuat oleh para perawi ihr sendiri...."'
(Silakan periksa Eruiklnpedi Britaniajitdg, hlm. 14,

cetakan ke14, tahun 1929).

12 Di dalam Al-Qur'anutKarim dituturkan peristiwa ini , " Sennguhnya tnnda ia (Ihalut) atun nenjadi raja, iatah lccmbalinya tabut kzladnma, di dnlnmnya

ndapat lutnangan dari Tuhanmu dan sisa dari pcninggalnn kzluarga Musa dan kcluarga Harun; tnbul itu dibawa oleh trwlaikat." (al-Baqarah: 248)
13 Perlu kami ingatkan di dalam azh-Zhital ini bahwa istilah "berpikir bebas" di dalam Madrasah Syekh Muhammad Abduh dan murid-

muridnya ini, bahwa madrasah ini secara garis besar terpengaruh oleh metode berpikir dan pemikiran Barat yang aneh, melebihi metode

berpikir Islami yang murni. Hal ini menjadikan madrasah tersebut memandang penulis-penulis Eropa yang menentang gereja sebagai orang-

orang yang berpikir bebas. Demikian juga terhadap orang-orang yang menulis tentang demokrasi dan kebebasan di Barat; begitu pula

terhadap unrang-undang buatan Eopa, mereka memandang baik terhadapnya. Karena pengaruh semua itu, madrasah ini menyerukan untuk
mengambil apa yang mereka namakan dengan pemikiran dan peraturan yang baik dan sepatutnya. Ini adalah keterpelesetan yang

membahayakan, sebagaimana yang dilakukan oleh l.ord Cramer dan lain-lainnya dari kalangan Salibis. Masalah ini perlu mendapatkan
perhatian yang lebih dalam dan luas, dan hendakalah kita mandiri dan merasa cukup dengan manhaj lslam.
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Ringkasnya, bangsa Yahudi senantiasa menyuci-
kan Uzair sehingga sebagian merekamemberinya
gelar dengan "putaAllah". Kita tidak tahu apakah
gelar ini dimaksudkan sebagai penghormatan
belaka sebagaimana yang mereka berikan kepada
Israel (Nabi Ya'qub), Dawud, dan lainJainnya; atau-
kah dengan arti sebagaimanayang akan diterang-
kan menurut filsuf mereka (Felo) yang mirip de-
ngan falsafah para penyembah dewa Hindu yang
merupakan dasar akidah Nasrani.la Para atrli tafsir
telah sepakat bahwa menyandarkan perkataan ini
kepada mereka, adalah kepada sebagian merek4
bukan semuanya.

Adapun orangorang Yahudi yang mengucapkan
perkataan ini adalah sebagian dari Yahudi Madinah,
seperti orang yang disinyalir oleh Allah dengan
firman-Ny4 "Orang-orang Yahudi berlata, Thngan
Allah twbelen&gu.' Iirbelenggulnh nngan mneka...! "
Dan, orangorang yimg disinyalir dengan firman-
Nya, "Sunguh hrt, zrang-orang lang mengatakan,
'Sesunguhrrya Allah itu fakir, sedang kita kaya..."',
sebagai tanggapan terhadap firmanAllah, "Barang-
siapa yarry membni pinjaman lepada Allah dmgan
p inj aman y ang b aik.... " Boleh jadi perkataan-per-
kataan semacam ini telah diucapkan oleh orang-
orang sebelum mereka, hanya saja tidak sampai
kepada kita.

Ibnu Ishaq, Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, Abu
Syekh, dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari
Ibnu Abbas r.a., dia berkata, "Rasulullah pernah
didatangi oleh Salam bin Misykam, Nu'man bin
Aufa, Abu Anas, Syas bin Qais, dan Malik bin Shaif.
Mereka berkata, 'Bagaimana kami harus meng-
ikutimu sedangkan engkau telah meninggalkan
kiblat kami, dan engkau tidak menganggapUzatr
sebagai putra Allah?"'

Sudah populer bahwa sebagian dari orangorang
Nasrani yang mengatakan, "Sesungguhnya Al-
masih itu putra Allah" adalah dari kalangan Yahudi.
Dan Felo, filsuf Yahudi Iskandaria yang sezaman
dengan Almasih, berkata, "Sesungguhnya Allah
mempunyai anak yang merupakhn kalimat-Nya,
yang dengannya Dia menciptakan segala sesuafu."
Berdasarkan hal ini, makatidak tertutup kemung-
kinan bahwa sebagian orang terdahulu yang se-
masa diutusnya Nabi Muhammad saw. telah me-

ngatakan, "Sesungguhnya Azk adalah putra Allah,"
dengan pengertian seperti itu.

Dengan keterangan ini, jelaslah apa yang me-
latarbelakangi penceritaan Al-Qur'an tentang per-
kataan kaum Yahudi ini, dalam konteks ini. Se-
hingga, ayat ini menetapkan hakikat kerusakan
akidah segolongpn Ahli Kitab, yang tidak tepat
kalau dengan akidah demikian ini mereka dikata-
kan sebagai orang-orang yang beriman kepada
Allah atau beragama secara benar. Inilah sifat dasar
yang terhadapnya diberlakukan hukum perang,
meskipun tujuan perang ihr bukan unfuk memaksa
mereka supaya memeluk Islam, melainkan unfuk
mematahkan kekuatan mereka yang menghalang-
halangi dakwah Islam. Juga supaya mereka hrnduk
kepada kekuasaan Islam unhrk memberikan kebe
basan masing-masing orang dari pengaruh tekanan
yang membelenggu kemauan mereka untuk me-
milih agama yang benar tanpa ada paksaan dari
sana-sini.

Adapun perkataan orang-orang Nasrani bahwa
Almasih adalah putraAllah atau bahwaAllah adatah
salah sahr dari tiga oknum Tuhan, maka perkataan
ini sudah sangat populer dan menjadi pegangan
semua aliran mereka sejak Paulus mengubah risa-
lah Almasih yang berlandaskan tauhid sebagai-
mana halnya risalah-risalah yang lain. Kemudian
perubahan dan penyelewengan ini disempurnakan
oleh lembaga-lembaga agama, yang pada akhirnya
menghapuskan akidah tauhid.

Kita kutip lagi'ringkasan yang bagus mengenai
akidah Nasrani dari tafstt' al-Manar karya Ustadz
Syekh Muhammad Rasyld Ridha dengan judul
'Tiinitas'.

Ia menulis, "Istilah Ziinitasinbiasa diucapkan di
kalangan kaum Nasrani yang menunjukkan adanya
tiga oknum Tuhan secara bersamaan yaitu Bapak,
Anak, dan Roh Kudus. ^{aran ini merupakan ajaran
gereja Katolik dan gereja Timur serta umumnya
gereja Protestan, jarang sekali yang tidak berakidah
seperti itu. Orang-orang yang berpegang pada
ajaran ini berpendapat bahwa akidah ini sesuai
dengan nash-nash kitab suci. Para teolog memberi-
kan beberapa penjelasan dan keterangan yang
mereka ambil dari ajaran lembaga-lembaga kuno
dan dari tulisan-tulisan para pemimpin gereja yang

l4 Kami berpendapat bahwa ti<lak ada jalan untuk timbulnya keraguan ini, karena nashAlQur'an sudah menunjukkan bahwa perkataan orang-
orang Yahudi, "Uzair adalah putra Allah" itu sama dengan perkataan orangorang Nasrani, "Almasih adalah putra Allah", keduanya dimaksudkan
sebagai perkataanyang menyerupaiperkataan orangorangkafirsebelumnya. Yaitu, menyandarkan anakkepadaAllah, yangperkataan ini menjadikan
orang yang menyatakannya sebagai telah keluar dari agama yang benar dan menyamakannya dengan orangorang kafr dan musyrik.
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mereka muliakan. Keterangan dan penjelasan itu
membahas tentang kelahiran oknum kedua dan
munculnya oknum ketiga, serta hubungan antara
ketiga oknum itu, dan sifat-sifat khususnya serta
gelar-gelarnya. Akan tetapi, istilah TiaaluutsTrirutas'
itu sendiri tidak dijumpai di dalam kitab suci, dan
tidak terdapat satu ayat pun di dalam Perjanjian
lama yang menyatakan ajaran Trinitas ifu.

Para penulis Masehi dahulu telah mengutip
beberapa ayat yang mengisyaratkan gambaran
banyak tuhan. Tetapi, apabila ayat-ayat itu dapat
ditafsirkan dengan bermacam-macam penaftiran,
maka ia tidak akan dapat mendatangkan bukti yang
pasti tentang ajaran Trinitas, melainkan hanya
rumusan wahyu yang menerangkan bahwa apa
yang mereka percayai itu tersebut di dalam Per-
janjian Baru. Ada dua lembaga besar yang me
ngutib ayat-ayat itu sebagai argumentasi untuk
menetapkan ajaran ini. Pertamq ayat-ayat yang
menyebutkan Bapak, Anak, dan Roh Kudus secara
bersamasama lkdua, ayat-ayatyang menyebutkan
bahwa masing-masing oknum dalam batasnya
sendiri-sendiri, dan ayat-ayat yang menyebutkan
semacam sifat-sifat khusus bagi mereka dan
hubungan antarayang safu denganyang lain.

Perdebatan tentang oknum-oknum Tuhan itu
sudah terjadi sejak zaman rasuli. Perdebatan itu
banyak berkisar tentang ajaran-ajaran para filsuf
Helenisme dan A,gnotisme, karena Typhotius,
uskup Antiokia pada abad kedua, telah mengguna-
kan istilah Tiryas dengan bahasa Yunani. Selanjut-
nya, Tertaliyanus adalah orang yang pertama kali
menggunakan istilah Tiinilas yang semakna de-
ngan Ila.aluuts.

Pada masa lalu Konsili Nicaea menggelar per-
debatan panjang mengenai ajaran ini, ltrususnya di
Timur. Gereja memutuskan bahwa kebanyakan
pendapat dalam hal ini adalah bid'ah. Di antaranya
adalah pendapat golongan Abiyos yang mengang-
gap Almasih sebagai manusia tulen. [alu, golongan
Sabilos yang menganggap bahwaBapak, Anak, dan
Roh Kudus itu hanya gambar-gambar yang ber-
beda-beda yang digunakan Allah untuk mengeks-
presikan diri-Nya kepada manusia. Kemudian
golongan Arius yang mengatakan bahwa Anak ifu
tidak azali sebagaimana Bapak, tetapi dia telah
diciptakan sebelum diciptakannya alam semesta.
Oleh karena itu, tingkatannya di bawah Bapak, dan
dia tunduk kepada-Nya. Setelah itu juga ada golong-
an Makedonia yang tidak mengakui Roh Kudus
sebagai oknumTuhan.

Adapun ajaran gereja ditetapkan oleh Konsisi
Nilac pada tahwr325 M, dan konsili Konstantinopel
tahun 381 M yang menetapkan bahwa Anak dan
Roh Kudus itu setara kedudukarurya dengan Bapak
dalam kesatuan Tuhan. Anak telah dilahirkan sejak
zamm) azali dan Bapak, sedang Roh Kudus
bersumber dari'Bapak. Konsili Toledo pada tahun
589 M menetapkan bahwa Roh Kudus juga
bersumber dari Anak. Gereja Iatin telah menerima
tambahan ini dan berdiam diri. Sedangkan, gereja
Yunani yang pada masa-masa pertama berdiam diri
dan tidak membantah, sesudah itu mereka me.
ngemukakan argumentasi bahwa perubahan ke-
tetapan terdahulu sebagai bid'ah.

Istilah Anak senantiasa menjadi penghalang
besar unfuk mempersafukan gereja Yunani dan
gereja lQtolik Buku-buku Luhtherian dan gereja
gereja pembaru menetaplmn ajaran Trinitas gereja
Katolik apa adanya tanpa perubahan. Akan tetapi,
sejak abad ke-13 hal itu ditentang oleh sebagian
besar teolog dan sejumlah kelompok baru seperti
kelompk Swiss, Jerman, Muwahhidin, Umumiyyin,
dan lainJainnya yang menggangap bahwa hal itu
bertentangan dengan kitab suci dan akal sehal
Kelompok Swedia mengatakan bahwaTrinitas itu
mencakup oknum Almasih sebagai pengajarTri-
nitas. Akan tetapi, oknum itu bukan tiga wujud me
lainkan satu. Dari situ dipahami bahwa Tuhan
dalam tabiat Almasih adalah Bapak, Tuhan yang
bersatu dengan.kemanusiaan Almasih adalah Anak,
dan Tuhan yang bersumber darinya adalah Roh
Kudus. Penyebaran aliran rasional di kalangan
gereja l,ntherian dan pembaruan dalam masayang
singkat itu banyak mempengaruhi para teolog
Jerman tentang akidah Trinitas.

Emanuel I(ant berpendapat bahwa Bapak, Analt
dan Roh Kudus itu hanya menunjukkan tiga sifat
dasarTuhan-yaitu sifat kuasa, bijaksana, dan cinta.
Atau, menunjukkan kepada tiga pekerjaan tertinggi
yaitu mencipt4 memelihar4 dan mengahr. Masing-
masing dari Haigin dan Syalnagh membuatlandas
an imajiner bagi ajaran Trinitas, dan hal ini diikuti
oleh para teologJerman belakangan. Mereka ber-
usaha membela ajaran Trinitas dengan cara<ara
yang dibangun atas landasan imajiner dan teologis.
Sebagian teolog yang berpegang pada wahyu se
cara kritis tidak berpegang pada ajaran gereja se
bagaimana yang ditetapkan dalam Konsili Nikae
dan Konstantinopel yang didiamkan (tidak dikritisi)
ifu . Belakangan banyak orang yang berusaha mem-
bela pandangan kelompok Sabilion secara khusus."
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Dari pemaparan ringkas yang sangat berguna
ini, jelaslah bahwa semua golongan dan aliran
gereja Kristen tidak beragama dengan agama yang
benar. Yakni, agama yang didasarkan pada prinsip
mentauhidkan Allah yang tidak ada sesuatu pun
yang sama dengan-Nya, dan bahwa tidak ada
seorang pun yang bersumber (belahan) dari-Nya.

Sering disebutkan bahwa golongan Arius se-

bagai golongan yang bertauhid (Muwahhiduun).
Penggunaan istilah ini juga menyesatkan. Karena,
kelompok Arius ini tidak mentauhidkan Allah se
bagaimana yang dipahami dalam agamaAllah yang
benar. Mereka hanya mencampur aduk. Karena,
ketika mereka menetapkan bahwa Almasih itu tidak
azali sebagaimanaAllah, dan ihr adalah benar, tetapi
pada waktu yang sama mereka menetapkan Al-
masih sebagai anakAllah dan diciptakan dariAllah
sebelum diciptakannya alam. Kepercayaan se-

macam ini sama sekali tidak dapat dianggap sebagai
kepercayaan tauhid.

Hukum Allah telah menetapkan dengan jelas
akan kafirnya orang yang beritikad bahwa Almasih
adalah putra Allah; dan orangorang yang beritikad
bahwa Almasih adalah Allah ihr sendiri; serta orang
yang beritikad bahwaAllah adalah salah satu dari
tiga oknum Tuhan. Sifat kafir dan sifut iman ini tidak
akan dapat berkumpul dalam satu akidah dan dalam
satu hati. Keduanya adalah dua hal yang berbeda.
Komentar Al-Qur'an atas perkataan kaum Yahudi,
"Uzair adalah putra Allah," dan perkataan kaum
Nasrani, "Almasih adalah puba Allah", menetapkan
bahwa mereka dalam hal ini menyerupai perkataan
dan akidah serta pandangan orang-orang kafir
sebelumnya,

"Danikinn itulnh ucapan mnela dzngan mulut mnelw.
Merekn meniru pnkntaan orang-orang kafr yang ter-
dnhulu" (atlaubah: 30)

Pertama-tama ayat ini menetapkan bahwa per-
kataan ini bersumber dari mereka, bukan diatas-
namakan mereka. Oleh karena ihr, disebutkan "mulut
mereka" untuk menghadirkan gambaran indrawi
yang riil-menuruf metode Al-Qur'an dalam me-
lukiskan sesuahr. Karena, dengan begitu, dipahami
bahwa perkataan itu merekalakukan dengan mulut
mereka. Maka, tambahan ini bukan tanpa arti dan
bukan untuk memperpanjang perkataan.

Akan tetapi, ini merupakan metode pelukisan
oleh Al-Qur'an, yang menghadirkan "gambaran"
perkataan ifu. Dan, dikesankannya sebagai realitas
yang seakan-akan sedang terdengar dan terlihat.

Apalagi dengan adanya makna konotatif lain-di
samping untuk menghidupkan lukisan dan mene-
tapkannya-bahwa perkataan ini tidak ada kebenar-
annya di dunia nyata, ifu hanya semata-mata ucapan
mulut-tidak ada tema dan hakikat kebenaran di
belakangnya.

Kemudian, darisisi lain menunjukkan kemuk-
jizatan Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa ia ber-
sumber dari Allah. Yaitu, firman Allah, "Mereka
meniru pukatann orang-orang lufw yang terdahulu."

Dalam menerangkan ayat itu para ahli tafsir
berkata,'Yang dimaksud adalah perkataan mereka
bahwa ada seseorang sebagai anak Allah itu me-
nyerupai perkataan orang-orang musyrik Arab
yang menganggap malaikat sebagai anak Allah."
Penafsiran ini benar, tetapi petunjuk nash Al-Qur'an
ini lebih jauh jangkauannya. Dan, jangkauan yang
jauh ini tidak jelas melainkan setelah mempelajari
akidah para penyembah dewadewa di lndia, Mesir
Kuno, danYunani Sehingga, menjadi jelas asal-usul
akidah yang menyimpang pada Ahli Kitab ini
(khususnya kaum Nasiani) dan merembetnya ke-
berhalaan atau penyembahan dewa-dewa ini ke
pada ajaran Rasul Paulus, dan ajaran-ajaran lembaga
suci gereja.

Trinitas Mesir yang terdiri dari Oziris, Izis, dan
Hoiz, adalah kaidah keberhalaan Fir'aun. Oziris
menyerupai Bapak, dan Horis menyerupai Anak
dalamTrinitas.

Di dalam teologi Iskandaria yang telah mem-
pelajari Almasih sejak beberapa tahun, dikatakan
bahwa "Kalimat adalah Tuhan yang kedua", dan dia
juga sebagai "anak tunggal Allah".

Orang-orang Hindu mengatakan adanya tiga
oknum Tuhan atau tiga kondisi yang mengeks-
presikan Tuhan. Yaitu, "Brahma" ketika dalam
mencipta dan membuat, '\Misnu" dalam kondisi
menjaga dan memelihar4 dan "Siwa' dalam kondisi
merusak atau membinasakan. Dalam akidah ini,
Wisnu adalah Anak yang bersumber dari Dewa
Brahma.

Bangsa Asyuria percaya kepada Kalimat, dan
mereka menyebutnya dengan Mardukh. Mereka
percaya bahwa Mardukh inilah anak tunggal Allah.

Bangsa Yunani mengatakan bahwa Tuhan itu
terdiri dari tiga oknum. Apabila para pendeta meng-
hidangkan sembelihan, mereka memerciki tempat
penyembelihan dengan air suci tiga kali, meng-
ambil dupa dari pedupaan dengan tiga jari, dan
memerciki orang{rang yang berkumpul di seputar
tempat penyembelihan dengan air suci tiga kali,
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sebagai isyarat terhadap trinitas. Upacara-upacara
inilahyang diadopsi olehgereja dengan segala aki-
dah keberhalaan yang dibuat oleh kaum Nasrani,
yang menyerupai perkataan orang-orang kafir
sebelumnya.

Dengan mengkaji akidah keberhalaan kuno
dengan mengkonfirmasikannya dengan nash Al-
Qur'an, 'Meniru perkataan orang-orang kafir se-

belumnya," maka tampak jelaslah salah satu sisi
kemukjizatan Al-Qur' anul-Karim dengan menun-
jukkan sumbernya bahwa ia dari sisi Tuhan Yang
Maha Mengetahui. Selain itu, ayat tersebut juga
menetapkan bahwa Ahli Kitab tidak beragama de
ngan benar dan tidak beriman kepada Allah dengan
keimanan yang benar

Setelah memberikan ketetapan dan penjelasan
ini, maka ayatyang menerangkan hakikat kekafiran
dan kbmusyrikan Ahli Kitab ini ditutup dengan
firman Allalr,' D ilnldnati Alkhlnh mzreltn, b agalimnru
mere lw s amp ai b erp aling ? "

Ya, mereka dilaknat oleh Allah! Bagaimana mereka
berpaling dari kebenaran yang jelas dan mudah itu,
kepada keberhalaan yang ruwet dan gelap, serta
tidak cocok dengan akal sehat dan hati nurani?

Mengkultuskan Orang- Orang Alim
dan Para Rahib

Selanjutnya Al-Qur'an beralih kepada lembaran
lain dari lembarJembar penyelewengan Ahli Kitab.
Kali ini penyelewengan mereka tidak hanya ter-
cermin dalam perkataan dan itikad saja. Tetapi, juga
pada realitas yang berpijak pada itikad yang rusak
ihr,

,iulgi,&$3&^-;3J{,AAi-'Gt
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' Mnekn mmj adilan orang- nrang alimnya, dnn rahib -
rahib mereka sebagai tuhan selain Allah, dan (uga
mereka mempertuhankan) Almasih putra Maryam.
Padahal, mereka hanya disuruh menyembah Tithan
Yang Maha Esa, tidak ada Tithan (yang berhak
disembah) selain Dia. Mahnuci Allah dari apa yang
merela persekutuknn." (at-Taubah: 3l)

Ayatini melanjutkan konteks segmen surah ini,
unfuk menghilangkan kesamaran bahwa mereka
adalah Ahli Kitab dan beragama dengan agama
Atlah. Ayat ini menetapkan bahwa mereka tidak
mau kembali kembali kepada agama Allah, dengan
kesaksian realitas setelah kesaksian itikad mereka
Juga menetapkan bahwa mereka diperintahkan
supaya menyembah kepada Allah saja. Tetapi,
mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-
rahib mereka sebagai hrhan-tuhan selain Allah,
sebagaimana halnya mereka menjadikan Almasih
puta Maryam sebagai hrhan. Perbuatan mereka ini
berarti mempersekutukan A[ah. Mahatinggi A[ah
dari kemusyrikan mereka ini. Dengan demikian,
mereka tidak beriman kepada Allah dalam ber-
akidah dan dalam berpandangan hidup, sebagai-
mana mereka tidak beragama dengan agama yang
benar dalam realitas dan tindakannya.

Sebelum kita mempertanyakan bagaimana rne
reka menjadikan orang-orang alim dan rahibrahib
mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah, perlu
kiranya kita paparkari beberapa riwayat sahih yang
berisi penafsiran Rasulullah terhadap ayat ini, se
hingga maksudnya menjadi jelas.

'Al-ahbanr"adalah bentuk jamak dari kata''rabr'
(denganrnemfathahhwuf hd)atau'hibr'(dengan
mengkasrahhwuf ha).Artinya adalah orang alim
(pandai) dari Ahli Kitab, dan kebanyakan diper-
gunakan unfu k ulama-ulam aYahudr."' Ar - Ra: h.b ann "
adalah bentuk jamak dan 'Taahib" di kalangan
Nasrani. Yakni, oftulg yang meninggalkan kehidup
an duniawi dan memfokuskan diri untuk beribadah,
biasanya tidak kawin, tidak bekerja, dan tidak
bersusah payah dengan penghidupan.

Disebutkan di dalam ad- Dunul Mantsuurbahwa
diriwayatkan oleh Tirmidzi (dan dihasankannya),
Ibnul Mundzir, Ibnu Abi Hatim, Abu Syekh, Ibnu
Mardawaih, al-Baihaqi di dalam Sunanny4 dan lain-
lainnya dari Adi bin Hatim r.a.,iaberkata, "Saya
datang kepada Nabi. Ketika itu beliau sedang
membaca ayat dalam surah Bara-ah, 'Itnklad<uu
ahbaarahum ua ruhbaanahum arbaaban min duunil-
Laah'mneka mmj adiknn orang- orang alim dnn rahib -
rahib merekn sebagai tuh.an-tuhan selnin Allnh'.'I alu,
beliau bersabda,

6t.f:jtt '&K, , (+'sl.rit; f;'k t e\ -(t-lF
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"Ketahuilnh, sesunguhny a mere kn tidak meny emb ah
orang-Trang alim dan rahib-rahib itu. Akan tetapi,
apabila orang-orang alim dan rahib-rahib itu meng-

halalkan sesuatu buat mereka, mereka pun meng-

anggapry a lnkl. Apabik orang- zrang alim dnn rahib -

rahib itu mmghnramkan sesuatu atas merekn, mnela
pun menganggapny a ltaram. "

Di dalam Tafsir lbnu Katsir disebutkan bahwa
diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, dan Ibnu
Jarir dari beberapa jalan dari Adi bin Hatim r.a.,
bahwa ketika telah sampai kepadanya dakwah
Rasulullah, maka ia yang telah memeluk agama
Nasrani pada zaman jahiliah segera pergi ke Syam.
Kemudian ia ditahan oleh saudara wanitanya dan
sejurnlah kaumnya. Maka, Rasulullah memberikan
kesenangan kepada saudara wanitanya. [alu,
saudara wanitanya itu kembali kepada saudaranya
(Adi) dan mengajaknya masuk Islam.

Kemudian Adi sebagai kepala kaumThai', dan
ayahnya-Hatim ath-Thaa-i-terkenal sebagai orang
yang terhormat, datang menemui Rasulullah di
Madinah. Maka, orang{rang memperbincangkan
kedatangannya itu. Maka, Adi menemui Rasulullah,
sedang di lehernya ada kalung salib dari perak.
Pada waktu itu beliau membaca ayat ini, 'TttaUn-
dzuu ahbaarahum wa ruhbaanahum arbaaban min
duunil-Lah 'mereka menjadikan orang-rrang alim dan
rahib -rahib mnekn sebagai tuh.an- tuhnn sel"ain Allnh'. "
Adi berkata, "Saya berkata, 'Sesungguhnya mereka
tidak menyembahnya.' Rasul menimpali,'Memang,
tetapi orang-orang alim dan rahib-rahib itu telah
mengharamkan yang halal buat mereka, dan meng-
halalkan yang haram, lantas mereka mengikuti
ketetapan itu. Maka, yang demikian itu merupakan
ibadah kepada orang-orang alim dan rahib-rahib
tersebut...."'

As-Sadi berkata, "Mereka meminta pefuah ke-
pada orang-orang dan membuang kitab Allah ke
belakang punggung mereka. Oleh karena itu, Allah
berfirman,"Mereka tidak diperintahkan melainkan
supaya menyembah kepada Tithan Yang Esa', yang
apabila mengharamkan sesuatu, maka sesuatu itu
adalah haram; dan apayang dihalalkan-Nya adalah
halal. Apa yang disyariatkan-Nya harus diikuti, dan
apa yang ditetapkannya harus dilaksanakan."

Al-Alusi berkata di dalam tafsirnya, "Mayoritas
ahli tafsir mengatakan, Yang dimaksud dengan
tuhan-tuhan di sini bukanlah mereka mengitikad-
kan bahwa mereka $endeta dan rahib-rahib) itu
sebagai tuhan pencipta alam semesta. Akan tetapi,

yang dimaksud adalah bahwa mereka mematuhi
segala perintah dan larangannya."'

Dari nash Al-Qur'an yang jelas pehrnjuknya ini,
dan dari penafsiran Rasulullahyang demikian jelas

dan terang, kemudian dari pemahaman para ahli
tafsir terdahulu dan belakangan, dapatlah kita
ringkaskan beberppa hakikat akidah dan agama
yang sangat penting, sebagai berikul
1. Ibadah ialah mengikuti syariat, berdasarkan

nash Al-Qur'an dan penafsiran Rasulullah. MakA
orang{rang Yahudi dan Nasrani itu tidak men-
jadikan orang-orang alim dan rahib-rahib atau
pendeta mereka sebagai fuhan dalam arti meng-
itikadkan mereka sebagai tuhan yang sebenar-
nya atau mempersembahkan upacara-upacara
peribadatan kepada mereka. Namun demikian,
Allah menghukumi mereka sebagai telah me-
lakukan kemusyrikan sebagaimana ditetapkan
dalam ayat ini, dan sebagai kafir sebagaimana
ditetapkan dalam ayat berikutnya dalam konteks
ini, hanya semata-mata karena mereka rela me-
nerima syariat buatAn (pendeta dan rahib) dan
mematuhi serta mengikutinya. Ini saja, tanpa
itikad dan ibadah, sudah cukup untuk menetap
kan bahwa pelakunya telah mempersekutukan
Allah dengan kemusyrikan yang mengeluarkan
mereka dari jajaran orang beriman dan me-
masukkannya ke dalam jajaran orang kafir.

2. NashAlQur'an, di dalam menyifati kemusyrikan
dan menjadikan tuhan-tuhan selain Allah, me-
nyamakan antaia kaum Yahudi yang menerima
dan mematuhi syariat yang dibuat oleh ulama-
ulama mereka dengan orang-orang Nasrani
yang mengitikadkan ketuhanan Almasih dan
melakukan penyembahan kepadanya. Kedua
golongan ini sama-sama mempersekutukan
Allah dengan kemusyrikan yang mengeluarkan
mereka dari kalangan orang beriman dan me-
masukkan mereka ke dalam kalangan orang kafir.

3. Mempersekutukan Allah itu sudah terwujud
dengan semata-mata memberikan hak membuat
syariat kepada selain Allah, meskipun tidak di-
sertai dengan mengitikadkan kefuhanan mereka
dan tidak melakukan upacara-upacara peribadat-
an kepada mereka, sebagaimana dinyatakan
dalam alinea di muka. Jadi, kami di sini hanya
menambahkan penjelasannya saja.

Hakikat-hakikat ini-meskipun maksud utama
nya dalam konteks ini adalah untuk menghadapi
situasi dan kondisi yang meliputi masyarakat mus-
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lim pada wakhr itu yang merasa bimbang dan takut
menghadapi peperangan dengan bangsa Romawi,

dan untuk menguak syubhat bahwa mereka itu
beriman kepada Allah karena Ahli Kitab-juga
merupakan hakikarhakikat mutlak yang memberi-
kan pengertian kepada kita tentang penetapan

"hakikat agama" secara umum.
Sesungguhnya agama yang benar dan diterima

Allah ialah "Islam". Islam itu sendiri tidak akan

dapat tegak kecuali dengan mengikuti Allah saja di
dalam bersyariat. Karena apabila manusia meng-

ikuti syariat selain syariat Allah, maka sahlah

mereka diidentifikasi seperti orang{rang Yahudi
dan Nasrani sebagai orang musyrik yang tidak
beriman kepadaAllah. Pasalnya identitas ini sudah
melekat pada mereka hanya semata-mata karena
mereka mengikuti syariat buatan manusia, tanpa
ada penolakan sama sekali atau tanpa adanya

keterpaksaan yang tak mampu mereka tolak.
Istilah "din" telah mengalami reduksi dalam jiwa

manusia sekarang. Sehingga, mereka mengang-
gapnya sebagai akidah di dalam hati dan upacara
peribadatan (an sich).Inilah pemahaman kaum
Yahudi yang telah ditetapkan hukumnya oleh nash
ini bahwa mereka tidak beriman kepada Allah.
Mereka telah mempersekutukan-Nya dengan yang

lain. Mereka telah menentang perintah-Nya untuk
menyembah kepadaTuhan Yang Esa saja. Mereka
telah menjadikan pendeta-pendeta dan rahib-rahib
mereka sebagai tuhan-hrhan selain Allah.

Makna pertama "din" adalah dainuunahyakni
tunduk, menyerah, dan mengikuti (patuh). Ini
terimplementasi dalam kepatuhan mengikuti syariat,

sebagaimana terimplementasi dalam melaksana-
kan syiar-syiaribadah. Persoalan ini sangat serius,
tidak boleh larut ke dalam pengertian yang dibuat
oleh orang-orang yang mengikuti syariat selain
syariat Allah yang beranggapan dirinya sebagai
mukmin dan muslim hanya semata-mata meng-
itikadkan ketuhanan Allah dan melakukan ibadah
ritual kepada-Nya.

Pelarutan ini merupakan sesuatu yang sangat
membahayakan yang dihadapi Islam dalam sejarah-

nya. Ia (pelarutan) merupakan senjata paling mem-
bahayakan yang dipergunakan oleh musuh untuk
memeranginya, yang berkeinginan keras untuk
menetapkan label Islam pada aturan-aturan dan
orang-orang tertentu. Padahal, Allah telah mene-
tapkan bahwa orang-orang semacam ini adalah
musyrik dan tidak beragama dengan agama yang

benar. Karena, mereka telah menjadikan orang-

orang alim dan pendeta-pendetanya sebagai tuhan-
tuhan selainAllah.

Apabila musuh-musuh agama (Islam) ini ber-
keinginan keras untuk menetapkan label Islam
hanya pada aturan-aturan dan pribadi-pribadi (para

pendeta dan rahfl tertentu ifu, maka para penjaga

agama ini wajib rnencabut label yang menipu ini dan

menyingkap apa yang ada di belakangnya yang
berupa kemusyrikan, kekafiran, dan menjadikan
tuhan-tuhan selain Allah, '...Padahnl mnekn tidnk
dip erintahkan melninlan supay a meny embah Tuhan

Yang Mahn F.sa. Mahnsuci Allnh dnri apa yang mnela
pusekutuknn."

Mereka Hendak Memadamkan Cahaya Agama
Allah

Alasan lain yang mendorong kaum mukminin
supaya memerangi musuh-musuhnya adalah karen4

7 tr't sw l j\ ri Ji'\ #-J <4L. ;"
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' Mer elm berkehm^d"ak memadamlan cahny a (agama)

Allah dengan mulut (ucapan-ucapan) rnnekn. Allnh
tidak menghendaki selnin menyempurnakan cahay'
Nya, walnupun orang-trangyang lafr tidnk mmlulai.
Dialah yang telah mengutus R.asul-Nya (dengan

membawa) petunjuk (Al-Qi an) dan agama yang
benar untuk dimenangkan-Nya atas segala agama,

walnupun nrang-nrang musyrik tidnk mmyului. " (at-
Taubah:32-33)

Sikap Ahli Kitab itu tidak sebatas menyimpang
dari agama yang benar, menyembah kepada fuhan-
tuhan selain Allah, dan tidak beriman kepadaAllah
dan hari akhir-dengan pemahaman yang benar
tentang iman kepada Allah dan hari akhir. Akan
tetapi, mereka juga menyatakan perang kepada
agama yang benar ini. Bahkan, ingin memadamkan
cahayaAllah di muka bumi yang tercermin di dalam
agama Islam ini, juga tercermin di dalam dakwah
yang diserukannya di muka bumi, dan di dalam
mnnhnj yans mengatur kehidupan manusia.

' Merekn berkehendak memadnmknn calny a (agama)

Allnh dengan mulut (ucapan-ucapan) merelil,," -
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Mereka memerangi cahaya (agama) Allah de-
ngan mengucapkan kebohongan-kebohongan,
desas-desus, dan fitnah-fitnah. Atau, dengan men-
dorong para pengikutnya unfuk memerangi agama
ini dan pemeluknya, dan menghalang-halangi jalan-
nya-sebagaimana yang dihadapi oleh nash ini pada
wakhr ifu dan pada saat kapan pun dalam perjalanan
sejarah.

Ketetapanini,meskipunyangdimaksudkarr-ada-
lah untuk meneguhkan hati kaum muslimin waktu
itu, juga melukiskan tabiat dan sikap abadi Ahli
Kitab terhadap cahaya Allah yang tercermin di
dalam agama-Nya yang benar yang memberi fun-
tunan dan bimbingan kepada manusia dengan
cahaya-Nya.

'... Allah tidak menghendaki selnin menyempurnalmn
cahaya-lr{ya, walnupun zrang-zrang yang knfr tidak
meny ukni." (at-Taubah: 32)

Ini adalah janji yang benar dari Allah, yang me
nunjukkan kepada sunnah-Nya yang tidak akan
pernah berganti. Janji untuk menyempurnakan
cahaya-Nya dengan mengeksiskan agama-Nya
meskipun orang-orang kafir tidak menyukai.

Ini adalah janji yang menenangkan hati orang-
orang yang beriman. Sehingga, mereka terdorong
untuk tetap menjalankan agamanya meskipun jalan-

nya sulit dan penuh gangguan, meskipun meng-
hadapi tipu daya dan serangan dari kaum kafir
(yakniAh[ Kitab sebagaimana disebutkan di muka).
Namun, ini sekaligus mengandung ancarnan bagi
orang-orang kafir dan yang sepertinya dalam
perjalanan zarnan.

Janji dan ancaman ini dipertegas lagi,

"Dialtth yang telnh mengutus Rasul- Nya (dengan mem-
bawa) petunjuk (Al-fui an) dnnagamnyangbmnr untuk
dimrutngknn- Ny a atns segal.a agamn, walnupun orang-
orang musyrik tidak menyukai. "(at-Taubah: 33)

Dalam nash ini tampak jelas bahwa yang di.
maksud dengan agama yang benq yang disebut-
kan dalam ayat terdahulu (ayat29 surah at:Taubah),
"Perangilah lrang-zrang yang tidak beriman lupada
Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian dan
merekn tidak mengh"aramkan apa yang telah diharam-
kan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama
dengan agama yng benar (agarut All"o.h), (yaitu lrang-
orang) yang diberikan Alkitab kepada merekn, sampai
mereka membayar jiEah dengan patuh sedang merekn
dalam keadaan tunduk",... adalah agama yang
dibawa Rasul terakhir, Muhammad saw.. Orang-

orang yang tidak beragama dengan agama ini,
maka mereka tercakup dalam perintah untuk di.
perangi tersebut

Ini adalah benar, dengan caraapapun kita me-
nakwilkan ayat tersebut. Secara umum, yang di-
maksud dengan beragama secara benar ialah ke
tundukan kepada Allah dalam beritikad, syrar, dan
syariat. Ini merupakan kaidah agama Allah se-
muanya, yaitu agama yang terakhir tercermin pada
agamayang dibawa Nabi Muhammad saw.. Maka,
siapa pun orang atau kelompok yang tidak tunduk
patuh secara integral dalam berakidah, syiar (iba-
dah), dan syariah; maka berlakulah atas mereka
ketetapan bahwa mereka tidak beragama dengan
agama yang benar dan mereka termasuk dalam
cakupan ayat perang. Di samping itu, dengan tun-
duk patuh secara integral kepada Islam menunjuk-
kan tetap dipeliharanya manhnj pergerakan Islam
dengan segala tahapannya dan sarana-prasarana-
nya yang terus berkembang, sebagaimana sudah
kami katakan berkali-kali.

"Dialah yang telah mbngutus Rasul-Nya (dengan
membawa) petunjuk (Al-Qur'an) dan agamayang
benar untuk dimenangkan-Nya atas segala agama,
walaupun orang{rang musyrik tidak menyukai."

Ini adalah penegasan terhadap janji Allah yang
pertama, 'Allnh tidak menghendaki selain menyem-
p urnakan cahay a- Ny a, walaupun zrang- urang y ang
kafir ttdak menyukai." Akan tetapi, dalam lukisan
yang lebih luas cakupannya. Maka, cahaya Allah
yang ditetapkan irntuk disempurnakan-Nya itu
adalah agama yang benar yang Dia mengutus
Rasul-Nya dengan membawa dan akan dimenang-
kannya atau diunggulkannya atas segala agama.

Agamayang benar atau beragama dengan benar
adalah kepatuhan kepada Allah saja dalam itikad,
ibadah, dan syariah (hukum-hukum) secara in-
tegral. Hal ini tercermin dalam semua agama
samawi yang dibawa oleh rasul-rasul terdahulu.
Namun, sudah tenfu tidak termasuk agama-agama
yang sudah diselewengkan dan dipalingkan kepada
keberhalaan dalam akidahnya seperti Yahudi dan
Kristen Roma. Juga tidak termasuk peraturan-
peraturan dan hukum-hukum yang menyimpang
dari agama, yang membuat fuhan-tuhan selain Allah
yang disembah oleh manusia di muka bumi, dalam
bentuk kepatuhan kepada syariat yang tidak di-
turunkan oleh Allah.

Allah swt. mengatakan bahwa Dia mengutus
Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama
yang benar unfuk dimenangkannya atas segala
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agama. Wajib kita pahami istilah din (agama) ini
dengan segala cakupaffIya yang luas sebagaimana
sudah kami jelaskan, agar kita mengetahui sejauh
mana jangkaun janji Ilahi ini.

Din (agama) adalah dainuunnh 'ketundukan, ke-
pasrahan, kepatuhan, dan ketataan'. Maka, ia men-
cakup semu a manh"aj (sistem) , isme, dan peraturan
yang dipatuhi dan ditaati manusia.

Allah menyatakan kehendak-Nya untuk meme
nangkan agama yang benar yang Dia telah meng-
ufus Rasul-Nya dengan membawanya, atas segala
"agama" dengan segala cakupan petunjuknya se
cara umum. Ketundukan itu hanya akan dilakukan
terhadap Allah saja. Dan, kemenangan itu akan
diperoleh mnnlruj yansmencerminkan kefu ndukan
total kepadaAllah.

Hal ini sudah pernah terwujud di tangan Rasu-

lullah dan para khalifah serta orangorang sesudah-

nya dalam rentang waktu yang panjang.Agama
yang benar lebih eksis dan lebih dominan. Sedang-

kan, agama-agama lain yang tidak memurnikan
ketundukannya kepada Allah pada wakhr itu me
rasa takut dan minder. Akan tetapi, kemudian para
pemeluk agama yang benar ini semakin hilang
setahap demi setahap karena tindakan unsur-unsur
internal dalam susunan masyarakat Islam dari satu

segi. Dari segi lain karena peperangan yang panjang
jangkauarurya dan beraneka ragam cara dan sarana-

nya yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam, baik
dari kalangan penyembah berhala maupun Ahli
Kitab.

Akan tetapi, ini bukan perjalanan terakhir. Se-

sungguhnya janji Allah itu tetap ada. Janji itu me
nantikan kelompok muslim yang mengibarkan
panjrpanjinya, yang melangkah dari titik awal, se
bagaimana langkahlangkah yang ditempuh Rasu-

lullah ketika beliau membawa agama yang benar ini
dan bergerak dengan cahaya Allah.

**it

Memakan Harta Orang Lain dengan Cara
yang Batil

Selanjutnya,langkah terakhir segmen ini me-
lukiskan bagaimana kaum Atrli Kitab tidak meng-
haramkan apa yang diharamkan Allah dan Rasul-
Nya, sesudah mengisyaratkan hakikat ini di dalam
firman Nlah, 'Mnela menjadilmn orang-orang alim
dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan-tuhan selain

Allah", yang ditafsirkan oleh Rasulullah bahwa
(orang-orang alim dan rahib-rahib) itu "apabila

menghalalkan yang haram dan mengharamkan
yang halal bagi mereka, mereka mengikutinya".
Maka, mereka tidak mengharamkan apa yang di.
haramkan Allah dan Rasul-Nya. Tetapi, mereka
mengharamkan apa yang diharamkan oleh orang-
orang alim dan rahibrahib itu.

Alinea terakhirdi dalam menjelaskan hakikat ini,
melrjelaskan kepada orang-orang mukmin dengan
menguak hakikat Ahli Kitab,

e6)q€{\SG1,\YF(6;1C&#
,W*';':3.5!pM\o3\36tBV
q;$s5:Lhj6:;:1i<,;jq_tii',";,\

64{;tJv\4r3#6'1$c-
"&H';-Pq6"i;<{'k)Gc.Qt

iKi;A:;+"*vif:Aa^Sl,8r&'g6ifJ
"H ai or ang- m ang y ang b u imnn, s e s ungu hny a s eb agian

besar dari nrang-orang alim Yahudi dnn rahib-rahib
Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan

j alnn y arry b atil d.an muelu menghalnng- hak@ (^o'
nusia) dnri j alnn Allnh. Aang-orang y ang mmyimpan
emas dan p uak sntn tidnk mmafkahlunny a poda j alnn
Allnh, mala bnitahulwnlnh fupadn merekn (bahwa

merekn aknn mendapat) silca yang pedih, pada hari
dipannsknn emas pnak itu dnlam nuakaJahanrmm,
lnlu dibiikar dengannya dahi merela, lambung dan
punggung mereka. (Lalu dikatalwn) lupana mneka,

Inilah hnrtn bmdnmu y ang lmmu simpan untuk dirimu
sendiri, mala rasalanlah seknrang (akibat dnri) apa

yarry kamu simpan itu."'(atlaubatr: 34-35)

Dalam ayat pertama dilanjutkan keterangan
tentang peranan orang{rang alim Yahudi dan
rahib-rahib Nasrani yang oleh kaum Ahli Kitab
dijadikan sebagai tuhan-tuhan selain Allah itu.
I-antas, mereka mengikuti caratara muamalah dan

ibadah yang dibuat oleh orang-orang alim dan
rahib-rahib itu. Maka, para rahib dan pendeta itu
menjadikan diri mereka dan dijadikan oleh kaum-
nya sebagai tuhan-tuhanyang diikuti dan dipahrhi.
Sedangkan, dengan syariat buatannya itu mereka
memakan harta orang lain dengan carayang batil
dan menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah.

Memakan harta orang lain itu tercermin dalam
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berbagai benfuk. Misalnya, memungut harta orang
lain sebagai imbalan atas fatwa-fatwanya di dalam
menghalalkan apa yang haram dan mengharamkan
apayanghalal demi kepentingan pemilik harta atau
penguasa. Atau, tindakan pendeta memungut uang
sebagai imbalan atas pengakuan dosa dan pengam-
punannya-dengan kekuasaan dan kewenangan
gereja, menurut anggapan mereka-terhadap dosa
yang bersangkutan. Di antaranya lagi adalah per-
buatan riba dengan pintu-pintunya yang luas dan
busuk, dan lain-lainnya.

Demikian pula penghimpunan harta yang mereka
lakukan untuk digunakan memerangi agamayang
benar. Para pendeta, uskup, kardinal, dan Paus
menghimpun dana beratus-ratus juta pada waktu
Perang Salib. Mereka senantiasa menghimpunnya
untuk meiaksanakan program kristenisasi dan
sekularibasi, untuk menghalang-halangi manusia
dari agama Allah.

Akan tetapi, perlu juga kita perhatikan kehalusan
Al-Qur'an dan keadilan Ilahi di dalam firman Allah
itu,

"Sesungguhny a banyak dari orang-orang alim Yahudi
dan rahib -rahib Nasrani.... "

Redaksi ayat itu digunakan untuk tidak
mengeneralisir segolongan kecil mereka yang tidak
melakukan kesalahan seperti ini. Di dalam ke-
lompok mana pun tentu ada sebagian orang yang
baik, dan Tuhanmu sama sekali tidak berbuat
aniaya terhadap seorang pun.

Banyak orang alim Yahudi dan rahib Nasrani
menyimpan harta yang mereka peroleh dengan
cara yang batil itu. Sejarah telah menyaksikan harta
yang banyakyang menumpuk di tangan para tokoh
agama, dan mereka berlindung di gereja-gereja dan
biara-biara. Bahkan, pernah pada suatu masa
mereka lebih kaya daripada raja-raja yang diktator
sekalipun.

Al-Qur'an melukiskan siksaan yang akan me-
nimpa mereka di akhirat nanti disebabkan tindakan
mereka menyimpan kekayaan itu.'Al-Qur'an juga
melukiskan siksaan terhadap setiap orang yang
menyimpan emas dan perak dan tidak mau meng-
infakkannya di jalan Allah, dalam suatu peman-
dangan yang indah tetapi menakutkan,
"... D an 0r ang- 0r ang y ang me ny imp an emos dan p u a k
dan tidak menaJknhknnnya pada jalan Allah, malat
beritahukanlah kepada merektt (bahwa merekn akan
mendapat) sil<sa yang pedih, pada hari dipanaskan
emas perak itu dalam nerakaJahannam, lalu dibakar

dengannya dahi mereka, lambung dan punggung
merekn. (Lalu dilataknn) lepadn m.erela, Inilnh hnrta
bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri,
makn rasaknnlnh seknrang (akibat dnri) apa yang lamu
simp an itu. "' (atlaabah: 3 -3 5)

Pemandangan itu digambarkan sedemikian
rinci, dan dipapar{<an langkah-langkahnya sejak
awal hingga akhir, untuk memberikan kesan yang
panjang dalam imajinasi dan perasaan mereka.
Inilah paparan yang dimaksud.

"...Orang-orang yang menyimpan emns dan perak dan
tidak menaJkahkannya pada jalan Allah, maka
beritahulwnlnh kepada merelm, (bahua merekn aknn
mendapat) silcsa yangpdih. "(at{buba}r: 34)

Kemudian ayat itu berhenti, dengan keglobalan
dan ketidakjelasan jenis siksaan itu. Setelah itu baru
dijelaskan perinciannya,

"Pada hari dipanasknn emas pnak itu dalnm neraka
jaharnm...."

Pendengar menantii<an proses pemanasan itu.
Tiba-tiba, ini dia api itu, sudah panas dan merah. Ini
dia sudah siap sedia. Kemudian, dimulailah azab
yang pedih itu. Oh, ini ada wajah-wajah yang dise
terika. Penyeterikaan wajah sudah selesai. Setelah
itu mereka digulingkan, kemudian diseterika lam-
bungnya. Setelah selesai, mereka digulingkan lagi
hingga tengkurap, kemudian diseterika punggung-
nya. Demikianlah. model penyiksaan itu berlang-
sung. Setelah itu mereka dihina dan direndahkan
dengan dikatakan kepadanya,

"...Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk
dirimu...."

Inilah harta yang kamu simpan untuk ber-
senang-senang dan dinikmati. Tetapi, sekarang
berbalik menjadi alat untuk menyiksa dirimu de-
ngan siksaan yang sangat pedih!

"...Maka, rasaknnlah seknrang (akibat dari) apayang
kamu simpan itu."

Rasakanlah sendiril Inilah yang sekarang kamu
rasakan pada lambung, punggung, dan dahimu!

Sungguh ini merupakan pemandangan yang me
nakutkan dan menyeramkan, yang dilukiskan de
ngan rinci dan detail.

Mula-mula pemandangan ini dibentangkan
untuk melukiskan tempat kembalinya kebanyakan
rahib dan pendeta. Kemudian untuk melukiskan
tempat kembalinya semua orang yang suka me-
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nylmpan emas dan perak, tetapi tidak mau meng-
infakkannya di jalan Allah. Paparan ini sekaligus
mengilustrasikan peperangan yang sulit pada
waktu itu.

Waba'du Kita perlu berhenti sebentar untuk
memberikan komentar terhadap apa yang di-
paparkan ini. Ayat ini memuat penjelasan Rabbani
mengenai hakikat Ahli Kitab, akidahnya, agama-
nya, akhlakny4 dan perilakuny4 di samping isyarat-
isyarat yang telah kami kemukakan dalam alinea-
alinea terdahulu.

Penelanjangan Ahli Kitab dari syubhat bahwa
mereka berpegang pada agama Allah, sangat di.
perlukan untuk menjelaskan kondisi kaum mu-
syrikin yang telah menyatakan kemusyrikannya
dengan bansparan, yang menampilkan kekafiran-
nya dengan akidah-akidah dan tata peribadatan
mereka. Karena, jiwa kaum muslimin itu tidak bisa
menghadapi kejahiliahan secara maksimal kecuali
jika wajah kejahiliahan itu sendiri sudah tampak
optimal. Wajah kejahiliahan itu sudah tampak de-
ngan jelas pada kaum musyrikin. Tetapi, tidak
demikian halnya dengan kaum Ahli Kitab (dan pada

orang-orang seperti mereka yang mengaku ber-
agama dengan agama Allah, seperti kebanyakan
orang-orang sekarang yang mengaku beragama
Islam).

Untuk dapat bertindak optimal dalam meng-
hadapi kaum musyrikin ini memang diperlukan
banyak penjelasan. Juga perlu melihat situasi dan
kondisi sebagaimana kami jelaskan di dalam pen-
dahuluan surah ini dan pendahuluan segmen
pertamanya, ketika Allah berfirman kepada orang-
orang mukmin,

"Bagaimnnn b is a adn perl anj inn (am.an) dnri sisi Allnh
dnn Rnsul- Nya dzngan orang-nrang musyrikin, kecuali
dengan zrang-zrang yang kamu telah mengadakan
perjanjian (dengan merelm) di deknt Mosiidil Haram?
Makn, selnma merekn berlaku lurus terhadapmu,
hendnklnh knmu bnlaku lurus (puln) ttrlnnnp mneka.
Sesungguhnya Allnh menyukai zrang-orang yang ber-
takwa. Bagaim.ana bisa (adn perjanjian dnri sisi AIkh
dan Rnsul-Nya dengan zrang-orang musyrikin),
padnlnl j ikn m.erekn mnnp noleh kmelnngan terhnnnp
lrnmu, maelw tidnk memelihara hubungan kzlwrabatan
terhadap knmu dan tidak (puln mengindnhkan) per-
janjian. Merekn menyenangknn hntimu dengan mulut-
rrya, sednng h"atinya menolnk. Dan, lebanyaknn mnekn
adalah zrang-zrang yang fasik (tidak menepati per-
j anj ian). Mereka menukarlmn ayat-ayat Allah dengan

hnrga y ang sedikit, lnl,u merelm maryhnlnngi (rnnnusia)
dari jahn Allah. Sesungguhnya amat burulelnh apa
yang mnela lrnjalun itu. Mnelw tidak memelilnra
(hubungan) lwabat tnhadnp nang- orang mukmin dmt
tidnk (puk mengindahlnn) pnj anj ian. Mne lm itulnlt
lrarlg-nrarg yang mdampaui batas." (atlaubaht 7-

10). r

' Magapalnh lamu tidak mmnangi wang- orary yary
mmnak sumpah (j ar/inyQ, pannlal mcrelw telah ktras
lcemauanny a untuk mmgusir Rasul dnn mnelulnh yang
p ntama lali munulni memnangi lmmu ? Mmgapalwh
knmu takut kepada mereka padahnl Allnhlah yarry
berhak untuk kamu takuti, jiln lnmu benar-bennr
orang yang buimnn. Pnangilah merelu, nismya Allnh
akan mmy ilc a rnuela dengan (p nantaraan) tnngan-
tanganmu dan Allah alan mmghinalan merelil dan
memlong lrnmu tnlndnp m.uelm, snn mehgaknn hati
orarg- nrang y ang b nimnn, dnn menghilnngknn parus
lwti orang-orang muhnin. Allnh mmrima tobat mang
yang dilulundaki-Nya. Allah Mala Mengetahui Lagi

Mah"abij alcsann. " (at\aubah: 13- 15)

'Tidaklnh pantas orang-orarry musyrik itu memalcntur-
kan mesjid-mesjid Allah, sedang mereka mengakui
bahwa merela smdiri lafw. Itulah orang-zratg yang
sia-sia pekerjaannya, dan mereka kelal di dalam
nnaka."(atlatbah: V)
"Hai orang-lrang yang bniman, janganlah" kamu

j ad ilan b ap ak- b ap ak dan s au dnra - s au daramu p ernim-
pin-p emimpinmu, j ila mueka lebih mengutamalan
fulafiran atas leimarmn. Siapa di antara lwmu yang
menj adikan merekn p emimpin-p emimpinmu, maka
merela itulah orarry- nratg yng Ulim. " (atlaubahz
23)

Apabila untuk menghadapi kaum musyrikin me
merlukan semua unsur ini dengan melihat situasi
dan kondisi yang ada pada wakhr pembentukan
masyarakat muslim saat ihr, maka di dalam meng-
hadapi kaumAhli Kitab keperluan terhadap hal ini
semakin kuat dan dalam. Sasaran pertamanya
adalah menelanjangi Ahli Kitab dari '1abel'yang di
belakangnya tidak ada apa-apanya itu. Lalu, me-
nguak hakikat mereka yang sebenarnya, sebagai
orang musyrii<in dan kafir sebagaimana orang-
orang musyrik dan kafir yang memerangi Allah dan
agama-Nya yang benar. Hal ini sebagaimana halnya
kaum musyrikin dan kafirin... yang tersesat... suka
memakan harta orang lain secara batil... dan
menghalang-halangi orang lain dari agama Allah ...

seperti yang disebutkan di dalam nash-nash yang
pasti dan tegas dalam surah at:Taubah ayat 2$35:
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Ditambah lagi dengan ketetapan-ketetapan Al-
Qur'an yang tegas, baik yang turun di Mekah
maupun di Madinah, tentang hakikat keberadaan
Ahli Kitab yang sebenarnya. Yaitu, musyrik, kafir,
dan keluar dari agama Allah yang dibawa oleh para
nabi dan rasul mereka sebelumnya. kbih-lebih
sikap mereka terhadap risalah Allah yang terakhir,
yang sikap inilah yang menjadi tolok ukur untuk
menentukan apakah mereka kafir atau mukmin.

Sudah disebutkan di dalam surah terdahulu
bahwa kaum Ahli Kitab itu sama sekali tidak ber-
pegang pada agama Allah, sebagaimana dinyatakan
dalam firman Allah,

"Kataleanl"ah, "Hai Ahli Kinb, lwmu tidak dipandang
bnagamn s dikit pun hirryga lmmu mmegaA:,knn aj aran-
ajaran Taurat, Injil dan Al-@ian yarry diturunkan
kepadamu dari Tuhanmu.' Sesungguhnya apa yang
diturunkan lupadnmu (Mulnmmad) dari Tuhanmu
aknn mmambah kedurhnknan dan fufufiran lcepadn
fubanyakan dari mereka. Maka, janganlah kamu
b n s e dlh hn ti ter hadnp orang- orang yng knfr itu.' (aI-
Maa'idah:68)

Mereka juga telah disifati sebagai kafir dan
dikategorikan sebagai kaum musyrik, baik orang
Yahudi maupun Nasrani, atau masyarakat Ahli
Kitab seperti disebutkan dalam firman Allah,
"Orang-orang Yahudi berkata, 'Thngan Allah ter-
belmgu', sebmnrnya tangan mnelalnh yng dibelmggu
dnn mnelrnlah yang dil"aknat disebablan apa yang telnlt
merelw kntalwn itu. @dnk demikian), tetapi kzdua-
dua tangan Allnh terbulm. Dia mmafknhlwn sebagai-
mana Dia kehendaki. Al-Qi an yang diturunkan
lupadamu dari Tilhanmu sunguh-sungguh akan me-
nnmbah kedurhalwan dan kelafran bagi lubanyaknn
di antara mnela." (al-Maa'idah: 6a)

" S e s unggu hny a te k h knf r lnh or ang- or ang y ang b u knn,
'Saungguhnya AILilt adnkh Alrnnsih putra Mary am.... "'
(al-Maa'idah: 72)

" S e s unggu hny a knfzr k h orang- or ang I ang me ngataknn,
'Allnh salnh satu dni yang tiga...."'(al-lvlaa^idah: 73)

"Orang-orang kafr yakni Ahli Kitab dan orang-orang
musyrik (mengatakan bahwa mereka) tidak akan
meninggalkan (aganmnya) sebelum datang kepada
mere kn bukti y ang nyata...." (al-Bayyinah: l)

Dan lainJainnya, yang telah kami tetapkan
sebagiannya. Al-Qur'anul-Karim, baik Makkiah
maupun Madaniah, penuh dengan ketetapan-ke-
tetapan seperti ini.

Apabila hukum-hukum Al-Qur'an telah mem-

berikan beberapa keistimewaan dalam memper-
gauli Atrli Kitab daripada kaum musyrikin, seperti
dihalalkannya sembelihan mereka bagi kaum
muslimin dan diperbolehkannya laki-laki muslim
kawin dengan wanita Ahli Kitab yang baik-baik,
maka semua ini bukan didasarkan bahwa mereka
itu berpegang pada agama Allah dengan benar.
Tbtapi, hal itu karena untuk memelihara-wallahu
a'hnrbahwamereka memiliki asal-usul dari agama
dan kitab suci meskipun mereka tidak menegak-
kannya. Maka, tidaktertutup kemungkinan bahwa
mereka mau berhukum kepada asal-usul yang
mereka mengaku berpegang padanya itu. Dalam
hal ini, mereka berbeda dengan kaum musyrikin
penyembah berhala yang tidak mempunyai kitab.
Karena, mereka tidak memiliki basis tempat
mengembalikan hukum kepadanya.

Adapun ketetapan Al-Qur'an tentang hakikat
akidah dan agama Atrli Kitab, maka sudah jelas dan
pasti bahwa mereka tidak berpegang pada agama
Allah sama sekali. Hal ini dikarenakan mereka
meninggalkan kitab suci dan agama mereka (yang
asli) lalu beralih kepada apa yang diciptakan oleh
pendeta-pendeta dan rahihrahib, lembaga-lembaga
keagamaan dan gerejagereja mereka FirmanAllah
mengenai masalah ini sudah sangat jelas!

Dan yang penting sekarang adalah kita dapat
melihat dengan jelas petunjuk keterangan Tuhan
ini tentang hakikat akidah dan agamaAhli Kitab.

I-abel menyesafkan yang di belakangnya tidak
ada hakikat apa-apa ini, menghalang-halangi ke-
bebasan Islam untuk menghadapi "kejahiliahan".
Oleh karena itu, label ini harus dihapuskan dan
ditelanjangi kepalsuannya serta diungkap realitas-
nya yzulg sebenarnya. Akan tetapi, kita tidak boleh
melupakan situasi dan kondisi yang melingkupi
masyarakat muslim pada waktu itu-baik yang
berkenaan dengan pembenfukan anggota masya-
rakat ini pada harinya, maupun yang berkenaan
dengan kondisi perang yang panas dan sulit. Atau-
pun, yang berkenaan dengan adanya rasa takut
menghadapi pasukan Romawi yang sudah ada
dalam hati bangsa Arab sebelum Islam. Akan tetapi,
yang lebih dalam dari semua itu adalah apa yang
terasa dalam jiwa kaum muslimin ketika diperintah-
kan berperang melawanAhli Kitab dengan segala
sesuafunya.

Musuh-musuh Islam senantiasa menghalang-
halangi Islam untuk menebarkan kebaikan yang
sesuai dengan tabiat asli manusia dan sejalan de
ngan sejarah pergerakan Islam ini. Oleh karena itu,
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mereka ingin sekali menghapuskan label Islam dari
semua undang-undang, pergerakan, arahan, tata
nilai, tadisi, dan pemikirannya, dengan memusuhi-
nya dan menzaliminya serta menghalang-halangi
gerakan kebangkitan Islam yang baru di seluruh
penjuru dunia. Hal ini dimaksudkan agar label palsu
(Ahli Kitab) ini dapat menghalangi laju pergerakan
Islam untuk menghadapi "kejahiliahan" yang ada di
balik label palsu tersebul

Banyak orang yang berbuat salah karena ter-
paksa-sekali atau beberapa kali-di dalam mem-
proklamirkan hakikat sebagian peraturan dan
gerakan, dan di dalam menguak wajah jahiliah yang

buruk dan menohok Islam. Contoh paling dekat
adalah gerakan'Ataturk' yang sekuler dan kafir di
Turki. Bentuk "keterpaksaannya" ialah kebutuh-
annyayang mendesak untuk menghapuskan lam-
bang terakhir persatuan Islam di bawah bendera
akidah, yaitu lambang yang merepresentasikan
adanya khilafah. Dan khilafah ini, meskipun hanya
larnbang, merupakan tali-temali Islam yang terakfiir
kali putus, sebelum putusnya tali-temali shalat,
sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah,

, iKljr Q"rG , 't't"; 
'ttt'; 

rJirr r; '*l"y
{. i>t*.rr o'tr,

"Ihli-temali agama (Iskm) ini almn tnurai sehelni

demi sehelai. Yang pertama adalah hukum (peme-

rintahan), dan yarry terakhir annhh slwlat.'

Akan tetapi, musuh-musuh yang cerdas (dari

kalangan Ahli Kitab dan ateis yang tidak pernah
bersatu kecuali jika menghadapi agama Islam ini)
hampir tidak pernah melewatkan logika keter-
paksaan dalam menyingkap arah sekularisasi yang
kafir di dalam gerakan Ataturk. Sehingga, mereka
kembali bersemangat untuk menutupi sistem yang
merepresentasikan gerakan Ataturk dalam meng-
hadapi agama (Islam), dengan menggunakan penu-

tup Qabel) Islam dan melepaskan labelnya yang

sebenarnya (musyrik dan ateis).
Kemudian mereka membuat fitnah untuk me

nutup hakikat perahrran dan sistem yang mereka
ciptakan itu baik dalam bidang ekonomi, politik,
maupun ideologi. Untuk ihr mereka siapkan sarana-
prasarana yang berupa film-film unfuk menyam-
paikan informasi dengan menggunakan alat-alat
informasi dunia, dan dengan menggunakan se-

genap kekuatan, tipu daya, dan kepandaian mereka.
Bahkan, mereka bekerja sama dengan kaum Ahli
Kitab dan kaum ateis dengan bermacam-macam
bantuan, untuk menjalankan tugas penting yang
nota bene merupakan kelanjutan Perang Salib,
ketika perang itu berlangsung secara terbuka
arttat a Islam den{an musuh-musuhnya.

Orang-orang yang mengaku dirinya muslim,
yang bersahap cara berpikirnya, teperdaya oleh
label yang dibuat Ataturk. Di antara orang-orang
yang bersahaja itu adalah para juru dalnvah tslam
di muka bumi ini. Mereka enggan melepaskan diri
dari kejahiliahan yang sedang bercokol. Mereka
enggan menyifati perahran-peraturan yang dibung-
kus dengan label palsu ini sebagai syirik dan kafr.
Mereka enggan menyifati orang-orang yang rela
dengan sistem yang bertentangan dengan Islam ini
dengan sifat tersebul Semua ini menjadi peng-

halang untuk melakukan gerakan menghadapi
kejahiliahan ini secara terus terang, dengan tidak
merasa keberatan dap tidak merasa berdosa me-

nyifatinya dengan sifatnya yang sebenarnya dan
realistis.

Dengan demikian,label itu alatyang menakut-
kan dan membahayakan bagi gerakan kebangkitan
Islam. Sebagaimana ia juga menjadi penghalang
bagi seseorang untuk berpikir yang sebenarnya.

Juga menjadi penghalang bagi pergerakan yang
benar untuk menghadapi kejahiliahan abad dua
puluh yang berqsaha keras unhrk mencabut akar-

akar agama Islamyang masih ada.15

Para juru dakrah Islamyangbersahajaitu, me
nurut pandangan saya, lebih berbahaya terhadap
gerakan kebangkitan Islam daripada musuh-musuh
agmna ini yang cerdas. Yakni, musuh yang me-
ngerti bagaimana perhatian Islam terhadap un-
dang-undang, gerakan, arahan, pemikiran, tata nilai,
dan tradisi yang mereka tegakkan dan mereka
jalankan untuk memarjinalkan agama Islam ini.

Islam ini akan senantiasa menang ketika pemi-

kiran manusia sampai kepada hakikatnya dan
hakikat jahiliah pada tingkatan tertentu di dalam
jiwa kelompok mukmin-kapan pun dan di mana
pun. Bahayayang sebenarnya bagr agama (tslam)
yang tersembunyi pada adanya musuh-musuh yang

kuat, pandai, dan terdidik; tidak sebesar bahaya
yang terpendam pada pemeluk-pemeluk Islam sen-

diri yang bersahaja pemikirannya dan teperdaya
oleh musuh. Yakni, yang tidak menaruh keprihatin-

15 Silakan baca b uku laahilyyatut Qarnil 'IVriin 0ahiliah Abad Ke-20) karya Muhammad Quthb, terbitan Darusy Syuruq.
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an yang sebenarnya, dan menerima begitu saja
label palsu musuh-musuh Islam. Sementara itu,
musuh-musuh Islam telah menetapkan program-
program dan rencananya di balik label tersebut.

Kewajiban pertama juru dalnvah Islam di bumi
ini adalah memposisikan yang sebenarnya ter-
hadap papan pengumuman Qabel) yang menipu
yang berupa perahrran dan perundang-undangan
jahiliah, dan segenap aturan yang dipergunakan
unhlk mencabut akar-akar Islam secara kese-
luruhan dari muka bumi. Titik awal gerakan Islam
mana pun ialah menelanjangr kejahiliahan ini dari
selendangnya Qabelnya) yang palsu, menguak
hakikatnya yang sebenarnya sebagai kemusyrikan
dan kekafran, dan menyifati manusia dengan sifat
yang mencerrninkan realitas mereka, supaya gerak-
an Islam dapat menghadapi mereka secara total.
Bahkan, supaya orang{rang itu menyadari hakikat
keberadaan mereka. Yaitu, hakikat seperti kebera-
daan Atrli Kitab, sebagaimana ditetapkan oleh Allah
Yang Maha Mengetahui. Kesadaran ini diharapkan
dapatmenjadikan mereka mengubah keadaan diri
mereka, supaya Allah melepaskan mereka dari
kesengsaraan, bencana, dan azab yNrg pedih yang
menjadikan merekapuhrs asa ketika telah ditimpa
olehnya.

Setiap keprihatinan yang tidak pada tempatnya,
dan setiap keteperdayaan terhadap bentuk, simbol,
dan label, merupakan penghambat startpe4almran
gerakan Islam di muka bumi. Karena sikap demi-
kian itu akan semakin memantapkan tipu daya
mush-musuh Islam yang hendak melestarikan
gerakan mereka setelah terkuaknya gerakan Ata-
turk dalam sejarah modern. Juga kegagalannya
melakukan langkah serempak setelah menyingkir-
kan simbol terakhir persatuan Islam (yakni khilafah)
yang berbasis akidah.

Terkuaknya gerakan Ataturk ini mendorong
penulis l(risten yang sangat benci dan busuk pe-

mikirannya terhadap Islam, seperti Walfred Cant-
wel Smit di dalam bulru Islnm dan Sejarah Modna
berusaha menutupnutupi lagi gerakan Ataturk. Ia
menafikan penyimpangannya. Bahkan, ia meng-
anggap gerakanAtaturk sebagai gerakan kebang-
kitan Islam yang paling besar dan paling sahih di
dalam sejarah modern!

;'l#efu ;::'Ct;tiS*-rr*,t\',:i+:!L

i:;6),;4iq$'".tJ\'{'K,5ffr -X,

fr ;;1.;6til,J4|;{'u"4\aisjgi
-s,)vrti9\1\i4{\i|F(".3+w4y,6
'uF1:{;ttla/-t'15}*1et*-*r..i::i3

$
"Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah
ialah dua belas bulan, dalam ketetapan Allatl
di wakhr Dia menciptakan langrt dan bumi, di
antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetap-
an) agama yang lurus, maka janganlah kamu
menganiaya diri kamu dalam bulan yang
empat itu. Perangilah kaum musyrikin ihr se-
muanya sebagaimana mereka pun memerangi
kamu semuanya. Ketahuilah bahwa Allah
beserta orang-orang ya"ng bertakwa. (36) Se-
sungguhnya mengundurundurkan bulan ha.ram
itu adalah menambah kekafiran. Disesatkan
orang-orang yang kafir dengan mengundur-
undurkan ihr. Mereka menghalalkannya pada
suatu tahun dan mengharamkannya pada
tahun yang hin, agar mereka dapat menye-
suaikan dengan bilanga^n yang Allah meng-
haramkannya. IMa^ka" mereka menghalalkan
apa yang diharamkan Allah. (Setan) menjadi-
kan mereka memandang baik perbuatan
mereka yang buruk ihr. Allah tidak memberi
pehrnjuk kepada orang-orang yang kafir." (37)

Penga^ntar
Segmen ini merupakan kelanjutan dari usaha

untuk menghilangkan hambatan yang meng-
halangi jalan untuk berjihad melawan bangsa
Romawi dan bangsa-bzmgsa Arab di utara jaztah
fuab yang setia kepada Romawi. PerangTabuk ini
terjadi pada bulan Rajab yang termasuk bulan
haram. Tetapi, terdapat kondisi riil di sana bahwa
bulan Rajab tahun ini bukan saabryayang sebenar-
nya. Hal itu disebabkan adanya penundaan yang
disebutkan pada ayat kedua di atas, sebagaimana

rt**
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akan dijelaskan. Diriwayatkan bahwa bulan Dzul-
hijjah tahun ini juga bukan waktunya yang tepat,
tetapi waktunya adalah bulan Dzulqa'dah. Jadi,
bulan Rajab itu seakan-akan bulan Jumadil Akhir.

Rahasia semua ketidakstabilan ini adalah me-
nunjukkan ketidakmantapan kaum jahiliah ter-
hadap tradisi mereka, dan ketidakkomitmenan
mereka terhadap bulan-bulan yang dihormati,
melainkan hanya simbol lahiriah semata. Juga
menunjukkan bahwa penakwilan dan fatwa-fatwa
dalam urusan halal dan haram padazannnjahiliah
itu diserahkan sepenuhnya kepada manusia (tanpa

mengacu dalil syara').
Keterangannya Allah telah mengharamkan ber-

perang pada empat bulan haram, yaitu tiga bulan
berturut-turut (Dzulqa'dah, Dzulhiiiah, dan Muhar-
ram) dan bulan keempat yang terpisah (Rajab).

Yang jelas, pengharaman ini berkenaan dengan
diwajibkannya haji pada bulan-bulan tertentu sejak
zarflanNabi Ibrahim dan Ismail. Meskipun bangsa
Arab sudah banyak mengubah agama Nabi Ibrahim,
dan sudah menyimpang darinya dalam kejahiliahan
mereka sebelum Islam, namun mereka masih meng-
hormati bulan-bulan haram ini. Karena, hubung-
annya dengan musim hajiyang menjadi amatpen-
ting bagi kehidupan suku Hijaz, khususnya pen-
duduk Mekah, yang masa itu juga merupakan
masa-masa perdamaian yang menyeluruh di jaztr ah
Arab untuk bepergian dan berniaga di sana.

Kemudian terdapat beberapa kebutuhan se-

bagran kabilah Arab yang berlawanan dengan ke
haraman perang pada bulan-bulan ini. Di sini hawa
nafsu bermain dan juru fatwa pun memberikan
fatwanya untuk menghalalkan salah satu bulan
haram dengan mengakhirkannya pada suahr tahun
dan memajukannya pada tahun yang lain. Maka,
bilangan bulan haram itu ada empaf tetapi bulan-
bulan ini lantas diganti "agar mneka dapat menye-

suaikan dengan bilangan yang Allah mengharam-
kannya. Maka, mereka menglmlalkan apa yang di-
lnramknn Allah." Maka, pada tahun sembilan ini,
bulan Rajab bukanlah bulan Rajab yang sebenar-
nya, dan bulan Dzulhijjah bukanlah bulan Dzul-
hiiiah yang sebenarnya. Bulan Rajab menjadiJuma-
dalAl*rir dan bulan Dzulhiiiah menjadi Dzulqa'dah.
Dan, terompet perang pun dibunyikan pada bulan
Jumadal Akhir, tetapi realisasinya pada bulan Rajab,

karena penundaan ini.

Maka, datanglah nash-nash ini membatalkan
penundaan itu dan menjelaskan bahwa hal itu ber-
tentangan dengan agama Allah, yang menjadikan
hal menghalalkan dan mengharamkan (hak mem-
buat syariat secara total) sebagai hak yang murni
bagi Allah. Juga menetapkan bahwa tindakan ma-
nusia menghalalkan dan mengharamkan sesuafu
tzr:rpaizn dariAllah itu adalah kekufuran, bahkan
menambah kekufuran. Oleh karena itu, dihapus-
kanlah dari jiwa manusia rasa ingin menghalalkan
bulan Rajab (untuk berperang).

Pada waktu yang sama ayat ini menetapkan salah
satu pokok akidah Islam. Yaitu, membatasi hak
menghalalkan dan mengharamkan hanya bagiAllah
saja. Dan, dihubungkannya hakikat ini dengan
kebenaran yang menjadi dasar penciptaan alam
semesta, pada hari Allah menciptakan langit dan
bumi. Maka pengahran syariatAllah bagi manusia
merupakan cabang dari pengaturan-Nya terhadap
alam semesta dengan segala sesuafunya bagi ma-
nusia. Berpaling dari syariat Allah berarti menen-
tang dasar penciptaan alam ini. Dengan demikian,
sikap ini menambah kekafiran dan menjadikan
semakin sesabrya orang-orang kafir. 16

Hakikat lain yang ditetapkan nash ini berkaitan
dengan hakikat yang ditetapkan dalam segmen
sebelumnya secara langsung, yaifu menganggap
Ahli Kitab sebagai kaum musyrikyang memusuhi
Islam dan supaya diperangi. Sedangkan, perintah
untuk memerangi mereka itu bersifat umum, me
liputi kaum musyrikin dan Atrli Kitab, sebagaimana
halnya mereka memerangi kaum muslimin secara
keseluruhan. Urusan ini ditetapkan juga oleh
realitas sejarah, sebagaimana sebelumnya ditetap
kan oleh kalimat-kalimat Allah yang menganggap
adanya kesamaan sasaran kaum musyrikin dan Ahli
Kitab terhadap Islam dan kaum muslimin. Meski-
pun di arfiara kaum musyrikin dan Ahli Kitab itu
sendiri sebelumnya sudah terdapat permusuhan
dan perselisihan mengenai akidahnya, namun hal
ini tidak menyurutkan mereka sedikit pun unhrk
bersama-sama menghadapi Islam dan menghapus
kan keberadaan Islam.

Hakikat terakhir ini menetapkan secara khusus
bahwa lrnum Ahli Kitab annbh musyrik s eb agaimnnn
hnlnya kaum musyrikin Jtga menetapkan bahwa
laum musyrikin ini, baik yng Ahli Kinb mnupun non-

Ahli Kitab, satna-satna memerangi kaum muslimin

16 Silakan baca pasal "Syari'ah Kauniyah" di dalam bdst Ma'alim fith-Thanqq, terbitan Darusy-syuruq
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semra luseluruhnn Olehkarena itu, wajib bagi kaum
muslimin memerangi mereka secara keseluruhan.
Ditambah lagi dengan hakikat yang pertama,
bahwa menunda-nunda peperangan ifu menambah
kekufuran. Karena tindakan itu merupakan per-
buatan membuat syariat yang tidak diturunkan
Allah, maka tindakan ini adalah kekufuran ditam-
bah dengan kekufuran itiqadi.

Kedua hakikat inilah yang menghubungkan ke
dua ayat ini dengan ayat-ayat sebelum dan sesudah-
nya dalam konteks ini. Tujuannya untuk meng-
hilangkan penghalang yang menghalangi seruan
umum dan gerakan Islam untuk menghadapi kaum
musyrikin dan Ahli Kitab.

Ketetapan B"l-r-B; * ,*, Altah

;l'l #,i-t # ;tGt ji't -. t fl\":iciL'?jLfufq$'ii;+f6\,gii
V$""6UWfi6\!4i-<tfs
'tL1:# j*.t3:^r(<4?,Fl

t'4,#jf'{'$:JYg;6
"sesungguhnya bilnngan bulnn padn sisi Allah ialah
dua beln bul.an, dal,am latetapan Allah di waktu Dia
menciptalcan langit dan bumi, di antaranya empat

bulan haram. Itulah (kaenpan) agama yang lurus,

m"aka janganlnh knmu mmganiaya diri lmmu dnlnm
bulnn yang empat itu. Perangilah lcaum musyrikin itu
semuanla sebagaimann mneka pun memnangi lmmu

senTuanya. Kenhuilah bahua Allah baerta nrang-lratg
yarry butnlaaa. " (at-Taubah: 36)

Nash ini datang untuk menetapkan ukuran
waktu, dan menunjukkan batas-batas perputar-
annya terhadap tabiat alam semesta yang diciptakan
Allah. Juga menunjukkan asal-usul penciptaan,
yaitu penciptaan langit dan bumi. Dan, meng-
isyaratkan bahwa di sana terdapat perputaran masa
yang tetap (dalam setahun) yang terbagi menjadi 12

bulan, yang tidak menjadi bertambah ketetapan
bulan-bulannya ini dan tidak pula berkurang. Hal itu
sudah ditetapkan di dalam kitab Allah, yakni di
dalam undang-undang-Nya yang mengatur alam
semesta ini. Maka, hitungan bulan-bulan itu tetap
pada aturannya, tidak pernah berbeda dan ber-

tukar, tidak pernah berkurang dan bertambah,
karena begitulah aturan yang baku. Itulah undang-
undang alam yang dikehendaki Allah sejak dicipta-
kannya langit dan bumi.

Isyarat kebakuan hukum alam ini dikemukakan
lebih dahulu daripada pembicaraan tentang peng-
haraman bulan-bulan haram dan pembatasannya,
untuk dikatakan bahwa pembatasan dan peng-
haraman ini merupakan bagian dari perahran Allah
yang baku. Perahran yang tidak boleh diubah dengan
hawa nafsu, dan tidak boleh dimajukan dan dihrnda.
Karena, ia menyerupai perputaran masayang ber-
jalan dengan ukuran yang tetap, sesuai dengan un-
dang-undang (perahran) yans tidak pernah berubah,

'...Itulah (lcetetapan) agama yang lun$,.."

Maka, agama Islam ini sesuai dengan perafuran
dasar, yang menjadi dasar penciptaan langit dan
bumi, sejak Allah menciptakan langit dan bumi itu.

Nash yang pendek ini juga memuatmatararrtar
yang panjang dari beberapa kandungan petunjuk
yang mengagumkan-yiing sebagiannya mengikuti
sebagian yang lain, sebagiannya menjadi pengantar
bagi sebagian yang lain, dan sebagiannya menguat-
kan sebagian yang lain. Nash ini pun memuat
beberapa hakikat semesta yang ilmu pengetahuan
modern berusaha keras unhrk mencapainya dengan
berbagai cara, usaha, dan percobaannya. Juga meng-
hubungkan antara undang-undang fitrah dalam pen-

ciptaan alam dengan prinsipprinsip agama dan ke
fardhuan-kefardhuahnya untuk mengesankan dalam
hati dan pikiran akan kedalaman akarnya, keko
kohan fondasiryr4 dan kemantapan dasardasarnya
Semua itu terangkum di dalam duapuluh satu kata
yang tampakbiasa-biasa saja dan sederhana.

"...Itulah (lutenpan) agamn y ang lurus, mnkn j anganlalt

lmmu menganiny a diri lamu dalnm bulnn y ang empat
itu....'

Janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam
bulan-bulan haram yang pengharamannya ber-
hubungan dengan undang-undang alam yang men-
jadi basis penciptaan langit dan bumi. Yaihr, undang-
undang yang menetapkan bahwa Allahlah yang
berwenang membuat syariat bagi manusia, se
bagaimana Diajugayang membuat syariat (perahr-
an) bagi alam semesta.

Janganlah kamu menganiaya diri kamu dengan
menghalalkan keharaman berperang yang dike-
hendaki Allah supaya menjadi masa-masa arnan,

tenteram, dan damai. Karena, kalau kamu langgar,
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berarti kamu menentang apa yang dikehendaki
Allah. Menentang apa yang dikehendaki Allah ini
berarti menganiaya diri sendiri. Karena, tindakan
itu berarti menyodorkan diri untuk dikenai azab

Allah di akhirat, dan menyodorkan diri untuk men-
dapatkan ketakutan dan kegoncangan di muka
bumi, ketika semuanya berubah menjadi lautan api
peperangan yang tidak ada ketenangan dan ke-
damaian padanya.

"...Perangilnh lmum musyrikin itu semuarrya sebagai-

m.ana merelca pun memnangi kamu semuanya...."

Yaitu di luar bulan-bulan haram, asalkan kaum
musyrikin tidak memulai memerangi kamu di
bulan-bulan haram itu. Apabila mereka memulai
menyerang kamu pada bulan-bulan haram ihr, maka
kamu pun boleh melawan mereka dalam bulan-
bulan itu pula. Karena menahan diri dari perang
untuk membela diri, dari satu sisi melemahkan
kekuatan yang baik, yang berkaitan dengan pe-

meliharaan hal-hal yang dihormati. Maka, melawan
serangan musuh pada bulan-bulan haram dapat
menghentikan kekuatan jahat yang memusuhi dan
menyebarkan kejahatan di muka bumi serta me-
rusak undang-undang. Karena itu, menolak ke-

zaliman dan serangan dalam kondisi seperti ini
merupakan salah satu cara unfuk menjaga bulan
haram itu. Sehingsa, bulan itu tidak dilanggar dan
dihinakan oleh musuh.

'...Pnangilnh kaum musyrikin itu semuanya sebagai-

mana mnelm pun memnangi knmu semuanya...."

Perangilah mereka semuanya tanpa mengecuali-
kan seorang pun dan sekelompok pun dari mereka.
IGrena mereka memerangi kamu tanpa mengecua-

likan seorang pun dari kamu, dan tidak membiar-
kan sekelompok pun dari kamu. Peperangan itu
sebenarnya adalah peperangan antara kemusyri-
kan dan tauhid, antarakekafiran dan keimanan,
serta antara pefunjuk dan kesesatan. Peperangan
antara dua pasukan berbeda yang tak mungkin
terdapat perdamaian abadi di antara mereka, dan

tak mungkin ada konsensus yang sempurna. IGrena
pertentangan di antara mereka bukan pada penam-

pilan dan bukan bersifit parsial. Bukan karena per-

bedaan kepentingan yang mungkin dapat didamai-

kan, dan bukan dibatasi oleh batasbatas yang dapat
dipertemukan.

Sesungguhnya kaum musfimin tertipu tentang

hakikat peperangan antara mereka dengan kaum
musyrikin-baik penyembah berhala atau dewa-

dewa maupun Ahli Kitab-karena memahaminya
sebagai perang ekonomi, perang suku, perang
antarbangsa, atau perang strategi. Tidak! Akan
tetapi, yang paling mendasar adalah perang akidah
dan manhaj yangbersumber dari akidah ini-*yakni
agmna.l7 Hal ini tidak dapat diselesaikan dengan
gencatan senjata, persetujuan-persetujuan, dan
dialogdialog. Untuk menyelesaikannya tidak lain
hanya dengan jalan jihad dan perang. Jihad yang
menyeluruh dan perang total.

Itulah sunnah Allah yang tidak akan pernah
berganti dan undang-undangnya menjadi basis
langit dan bumi-yang menjadi basis akidah dan
agurrrra, dan menjadi basis hati nurani-di dalam kitab
Allah pada hari Dia menciptakan langit dan bumi.

"...Kenhuilnh bahwa Allnh beserta nrang-urang yang
butalil)a."

Maka, pertolongan akan diberikan kepada
orang{rang bertakwayang menjaga agar apa-apa
yang diperintahkan Allah untuk dihormati tidak
dirusak, menjaga agar apa yang diharamkan Allah
tidak dihalalkan, dan menjaga agar undang-undang
A[ah tidak disanti. Karenanya, oftmg{ftmg muslim
tidak akan enggan berjihad memerangi kaum
musyrikin secara keseluruhan, dan tidak merasa
takut untuk berjihad secara total. Maka, jihad yang

dilakukannya hanyalah di jalan Allah, dengan me
matuhi batas-batas dan adab-adab yang ditetapkan
Allah. Juga dengan selalu sadar bahwa mereka
selalu berada dalam pengawasan Allah, baik dalam
keadaan tersembunyi maupun terang-terangan.
Mereka yang demikian ini akan mendapat keme-
nangan, karena Allah selalu menyertai mereka.
Barangsiapa yang disertai Allah, tentu akan di-
tolong-Nya.

4 z tb. t- o? .r).vi{cJ\+k:Hi$;rt2"6}11t',y
fYi:vWW,6i3#;6tx'J4{ii#Y"3+\fu.avt6i3;

K\t L))A t;: : ii Q,rariAci[,4
*o;a:liirie-P':t

"sesungguhnya mengundur-undurlan bulnn lnram itu
adnlnh nntmnbah kzkafron, disaatJun orang-orangyatg

lnfir fungan mengundur' undurlan itu. Mereka meng-

17 Silakan baca 'laa Ilaaha illallah Manhaju Hayaah" dalam buku Ma'alim fith-Thaniq, terbitan Darusy-Syuruq.
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hnl"alknnnya pada suatu tahun dan menghnramknnnya
padn tahun yang hin, agar mffekn dapat mmy esuailan
fungan bilnngan yang Allnh mmghnramlannya. Makn,
mereka menghalalkan apa yang diharamkan AIkh.
(Setan) mmj adiknn mffekn memandang baik perbuat-
an mne kn y ang buruk itu. Allah tidnk memberi p etun-
juk kepadn zrang-zrang yang kafr."(at{bubah: 37)

Mujahid r.a. berkata, "Seorang laki-laki dari bani
Kinanah setiap tahun datang ke Mekah pada musim
haji dengan mengendarai keledai, lalu berkata,
"Wahai manusia! Aku tidak akan dicela dan tidak
akan dikecewakan, juga tidak akan ditolak apa yang
kukatakan. Sesungguhnya kami telah mengharam-
kan bulan Muharram dan kami mengundurkan
bulan Shafar.'Kemudian pada tahun berikubrya dia
berkata seperti itu lagi, 'Sesungguhnya kami telah
menghammkan bulan Shafar dan mengundurkan
bulan Muharram.'Maka, itulah yang dimaksud
dengan firman Allah,' 'ALgar merekn dapat menyesuai-
lmn dtngan bilangan yang Allnh menghnramkannya.
Maka, mereka menghalalknn apa yang diharamknn
Allah.Yakni, empat bulan itu. lantas mereka
menghalalkan apa yang diharamkan Allah, yaitu
mengundurkan bulan haram ini."

Abdurrahman bin TaidbnAslam berkata, "Ini
adalah seorang laki-laki dari bani Kinanah yang
bernama al-Qalmas. Pada zamanjahiliah dia dan
orang-orang tidak mengubah ketentuan bulan
haram itu. Si laki-laki itu bertemu orang yang telah
membunuh ayahnya, tetapi ia tidak mengulurkan
tangan kepadanya. Ketika ia berkata,'Marilah kita
keluar!', maka orang-orang berkata kepadanya, 'Ini
adalah bulan Muharram.' Dia berkata, 'Kita me-
nundanya tahun ini, dan dalam tahun ini ada dua
bulan Shafur. Pada tahun depan kita mengqadhanya
dengan menjadikan dua bulan Muharram.'lalu
dilaksanakan hal itu. Maka pada tahun depan dia
berkata, Janganlah kalian berperang pada bulan
Shafar.' Mereka mengharamkannya bersama de-
ngan bulan Muharram, sehingga, menjadi dua
bulan Muharram."

Inilah dua macam keterangan mengenai ayat ini,
dan dua bentuk pengunduran bulan itu. Bentuk
pertama ialah menghararnkan bulan Shafur sebagai
pengganti bulan Muharram. Maka, bulan-bulan
haram itu tetap empat bilangannya. Tetapi, tidak
seperti yang dinashkan oleh Allah, disebabkan di-
halalkannya bulan Muharram. Dan, bentuk yang
kedua ialah diharamkannya tiga bulan dalam se-
tahun, dan lima bulan dalam setahun berikubrya.

Jumlah seluruhnya adalah delapan bulan haram
dalam dua tahun. Akan tetapi, pada yang satu tahun
bulan Muharramnya tidak ada, dan pada tahun
yang lain bulan Shafarnya tidak ada.

Kedua macam perbuatan ini sama-sama meng-
halalkan apa yang diharamkan Allah dan menen-
tang syariat-Nya. I
" S e s unggu hny a m mgun dur lan b u lnn - b u lnn hnr am it u
menamb ah lce lafran.... "

Yaitu-sebagaimana sudah kami kemukakan-
kekafiran karena mengubah syariat, di samping
kekafiran dalam itikad.

"...Disesatkan nrang-orang y ang lufr dengan mengun-
dur-undurknn itu...."

Dan tertipu olehnya, dengan mempermain-
mainkan, mengubah, dan mentakwilkan.

'.,(Setan) mmjadiknn mnelm memandnrry baik per-
buatan merekn yang buruk itu...."

Tiba-tiba mereka memandang baik terhadap
perbuatan yang buruk itu, memandang indah ter-
hadap penyimpangan itu, dan tidak mengetahui
bahwa mereka dalam kesesatan dan kekafran karena
perbuatannya ifu.

".. Allnh tidak memberi petunjuk kepadn nrang-nrang
yng kafr."

Yang menutup hati mereka dari pehrnjuk, dan
menutup dalil-dalil petunjuk dari hati mereka, se
hingga sudah sepatutrya Allah membiarkan mereka
dalam kegelapan dan kesesatan.

Ali4iK,pl;1K.6f, ,t:,dJlqJn-
GlrbEJL,j * iJW i Jy rurit q[W

'b{ i,t6\\ 4Ai *rc|;;\ 6"
$r:l; "H tSrt l,,{f $,Ij{r
i?$;lr:st#$"H&q'i;i:5,
:j /"i, i6t;,-xJ t$ Li, 233 :p
u:3"tyipi3-Eb54t-ti$iLXi
AiSV:z{.e-2()-J}s-'t1-r.t7{t-s.

;h,3'^15*A;AA#8if;b:6
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Urc<r-ti:^<?'J4;6i7{
-$*nKrj1:f eqji+u"Ja\
"H.ti\b.r-c{;{ Ltu 6t4'vP;i !
;K,-s"{wf,jr7r,#a'rv,?\t

*5;n
"Hai orang-orang yang berirnan, apakah se-

babnya apabila dikatakan kepada kamu,
'Berangkatlah (unhrk berperang) pada jalan
Allahr' kamu merasa berat dan ingin titgg"I
di tempatmu? Apakah kamu puas dengan
kehidupa^n di dunia sebagai ganti kehidupan
di a.ktrirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia
ini (dibandingkan dengan kehidupan) di
akhirat hanyalah sedikit (38)Jika kamu tidak
berangkat untuk berperang niscaya Allah
menyiksa kamu dengan siksa yang pedih dan
digantinya (kamu) dengan kaumyanglain' dan
kamu tidak akan dapat memberi kemu-
dharatan kepada-Nya sedikitpun. Allah Maha-
kuasa atas segala sesuatu. (3g)Jika kamu tidak
menolongnya (Muhammad), maka sesungguh-
nya Allah telah menolongnya (ytit") ketika
orang-orang kafir (musyrikin Mekah) me-
ngeluarka^nnya (dari Mekatr) sedang dia salah
seorang dari dua orang ketika keduanya ber-
ada dalam guq di waktu dia berkata kepada
temannya, Janganlah kamu berduka cita,
sesungguhnya Allah beserta kita.' Maka, Afhfi
menurunkan ketenangan-Nya kepada (Muham-
mad) da^n membantunya denga"n tentara yang
kamu tidak melihatnya. Allah menjadikan
seruam orang-orang kalir itulah yang rendah.
Dan, kalimat Allah itulah yang tinggi. Allah
IVlahaperkasa lagi Ivlahabijalsana. (a0) Bera^ng-

katlah kamu baik dalam keadaan merasa
ringan maupun merasaberal da^n berjihadlah
dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang
demikian ihr adalah lebih baik bagimu jika
kamu mengetahui." (41)

Pengantar
Segmen ini menguatkan pendapat yang me-

ngatakan bahwa ia diturunkan setelah adanya pe
rintah umum untuk Perang Tabuk. Yaitu, ketika
telah sampai informasi kepada Rasulullah bahwa

pasukan Romawi telah berada di ujung jazirah Arab

di Syam, dan Heraklius telah memberi gaji setahun
untuk pasukannya. Telah bergabung pula dengan me-

reka suku l-akhm,Jadzam,Amilah, dan Ghasan, dari

suku-suku Arab. Mereka telah maju ke Balqa'di
kawasan Syam. Maka, beliau memintabantuan ma-

syarakat unhrk berperang melawan bangsa Romawi.

Rasulullah jarang sekali pergi berperang melain-
kan melakukan taktik secara sembunyi-sembunyi,
kecuali dalam perang ini. Dalam hal ini, beliau me
nyatakan terus terang karena telah lamanya pen-

deritaan dan beratnya bencana. Apalagi, pada waktu
itu panas sangat terik. Padahal, mereka suka dengan

udara yang teduh dan buah-buahan yang masak.

Maka, pada waktu itu di kalangan masyarakat
muslim mulai tampak sikap berpaling yang sudah
kami bicarakan pada pendahuluan surah ini. Pada

waktu ihr kaum munafik pun merasa menemukan
kesempatan untuk melakukan perbuatannya yang

hina. Mereka berkata (kepada orangorang),'Jangan-
lah Anda berangkat dalam cuaca yang panas seperti
ini." Mereka menakut-nakuti masyarakat setelah
mereka mengalami penderitaan, juga menakut-
nakuti mereka akan kekuatan dan keperkasaan
pasukan Romawi. Apa yang mereka lakukan ini
sangat berirengaruh. Sehingga ada sebagian orang
yang merasa keberatan untuk berangkat ber-
perang. Inilah yang hendak diobati oleh alinea ini.

Mengapa Kamu Merasa Keberatan Melakuka^n
Perang?

"Hai orang-lrang yang beriman, apaknh sebabnya

ap abik dil(ntalnn lupada lwmu,'Bnangkntlah (untuk

berp erang) pada j alan Allnh,' kamu mercna b nat dnn

ingin tinggal di tempatmu ? Apaluh knmu puas dtngan

lwhidupan di dunia sebagai ganti kzhidupan di olrhirat?

Padnlnl kmikmntan hidup di dunia ini (dibandingknn

dengan luhidupan) di aldhirat hanyalah sedikit.Jila
knmu tidak bnangknt untuk berperang niscaya Allnh
mmy ilcsa lamu dengan silcsa y ang p e&),t dnn digantiny a

(kamu) dnngan laumyanglnin, dan knmu tidak almn

dapat memberi kernudlt"aratan lepadn-Nya sedikit pun.

AIkh Malnkuasa atas segaln sesuatu.Jilw lmmu tidnk
mtrulnngny a (Mulnmmnd) mnkn w sungguhny a Allah
telah menolongnya (yaitu) lutika orang-orang kafir
(musyrikin Melah) mengeluarkannya (dari Mekah)

sedang dia salah senrang dari dua orang ketika ke-

duanya bnada dnlnm gua, di walJu dia bnlan lupadn

tem.annla, Janganlnh lamu bndulu cin, sesungguhnya
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Allnh bantn kita.' Mala, Allah mmurunJan kzternng-
an-Nla kepadn (Muhnmmad) dan membantunya fu-
ngan tentara yang knmu tidak melihntnya. Allah mm-
jadilun seruan orang-nrarg knrtr itukh langrendah.
Dan, knlimat Alkh itulnh yang tirrygi. Allah Mahn-
pulrnsa lngi Malabijalcana. Bnanglwtlnh lumu baik
dnlnm fuadnan rnerasa ringan ataupun mnasa berat,
dan berjihadlah dengan harta dan dirimu di jalan
Allah. Yang dernikian itu adnkh lebih baik bagimu jiln
lmmu mengetahui. " (atlaubah: 3 8-al)

Inilah permulaan celaan terhadap orang{rang
tidak mau furutberperang dan ancaman bagi orang-
orang yang merasa keberatan melakukan jihad di
jalan Allah. Juga peringatan kepada mereka tentang
pertolongan Allah kepada Rasul-Ny4 sebeluam ada
seorang pun yang menyertai beliau, dan tentang
kekuasaan-Nya memberikan kembali pertolongan
dan kemenangan ini kepada betau meskipun tanpa
mereka. Maka, pada waktu itu tidak ada yang
mereka peroleh selain dosa karena keengganan
turut berperang.

cli4iK,pr:tlK6W(6JtL4_V
S "*i*iiY'-!56$i;'i

"Hai orang-orang yang beriman, apalmh sebabnya
apalik dikarnlnn lupadn lamu, 'Beranglatlnh (urrtuk
bnpnang) pada j alnn Allnh,' lamu mercna buat dan
ingin tingal di tempatmu?'...."

Itulah keberatan duniawi, keinginan kepada
duniawi, dan pandangan duniawi. Keberatan rasa
takut terhadap kehidupan, takut terhadap harta,
takut akan hilangnya kelezatan, kepentingan, dan
kesenangan. Keberatan akan tidak dapat santai,
istirahat, dan kehilangan tempat tinggal. Keberatan
akan lenyapnya kelezatan yang pasti akan musnah,
ajal yang terbatas, dan tujuan jangka pendek.
Keberatan terhadap daging, darah, dan tanah.

Semua bayang-bayang ini tercakup di dalam
ungkapan kata-kata,

"I(amu merasa bnat dnn ingin tinggal .... " I<ata-kata
ini dengan segala gaungnya melukiskan jasad yang
tambun dan beral yang diangkat oleh orang banyak
tetapi kemudian jatuh lagi ke tanah karena berat-
nya. Makna ini semakin jelas dengan kata-kata,
"Kamu merasa berat dnn ingin tingal di bumi (tem-

patmu)...," dengan daya tarik yang menariknya ke
bawah, menahan kepak roh yang hendak terbang
dan melepas kerinduan.

Pergi berjihad di jalan Allah berarti melepaskan
roh dari ikatan tanah, naik tinggi mengatasi berat-
nya daging dan darah, mengimplementasikan spiri-
tualitas yang tinggi pada manusia, mengalahkan
unsur kerinduan yang terdapat pada eksistensinya
atas unsur keterikatan dan keterpaksaan, meman-
dang kepada keabadian yang berkepanjangan, dan
melepaskan diri dari kefunaan yang terbatas,

At6il+s i 6$li tgi:t",ilJ .

t UJyvg$ia+h\y:i4i
"..Apaknh knmu puas dmgan kehidupan di dunia se-
bagai ganti kzhidupan di akhirat? Padalml. kmihnat-
an hidup di dunia ini (dibandinglan fungan luhidup-
an) di akrtirat lmnyalah sedikit."(at:taubah: 3S)

Orang yang memiliki akidah tentang Allah (ber-
iman kepadaAllah) tidak akan menganggap pergi
berjihad di jalan Allah ini sebagai sesuatu yang
berat, kecuali kalau alfrdah rusak dan imannya
lemah. Oleh karena itu Rasulullah bersabda,

i, , ,.j-c ov )p. 4*il oJ--: lS *" f 1 -V ,;tf

"Barangsiapa yang mnti dnn belum pnnah berpnang
dnn tidakpmnh terbetik di hntinya luingirwn untuk
berperang (membeh agama Allnh), maka dia mati
dtngan berada pada salah satu cabang ktmunnfilnn."

Maka, kemunafikan (yaitu kerusakan pada aki-
dah yang menghalangi kesahihan dan kesempurna-
annya) ihrlah yang menjadikan orang tersebut enggan
berjihad di jalan Allah karena takut mati atau miskin.
Padahal, ajal ihr adaditanganAflah danrezeki juga
dari sisiAllah. Kesenangan dunia ihr dibandingkan
dengan kesenangan alitrirat hanyalah sedikit

Oleh karena itu, diarahkanlah ancaman ini ke-
pada mereka,

e;, i ;t1j4 e::,s 4 t:rt *;J t

,:;t,JL&ti'll$t;-i3tr"H;o
tr.t'

liln kamu tidnk bnanglmt untuk bnpnang niscaya
Allah menyilcsa kamu dengan silcsa yang pedih dan
digantinya (lmmu) dengan lwum yang lnin, dan lumu
tidnk alan dnpat mtmbni k mudlaratan kzpadn-Nya
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sedikit pun . Allnh Mahn kuasa atas segaln sesuatu . " (at-

Taubah:39)

Khithnb (firman) ini memiliki makna tertentu bagi

kaum tertentu, tetapi petunjuknya bersifat umum,
bagi setiap orang yang beriman kepad a ltllah. Anb
yang diancamkan di dalamnya bukan hanyaazab
akhirat saja, tetapiiuga azab dunia. Azab yang hina
yang akan menimpa orang-orang yang enggan

terjihad dan berjuang, terkalahkan oleh musuh,
dan terhalang dari mendapatkan kebaikan-kebaikan

di dunia dan di aktriral Di samping ihr juga, mereka
mendapatkan kerugian jiwa dan harta yang melebihi

kerugian yang dialami kalau berjihad dan berjuang
di jalan Allah. Bahkan, akan mendapatkan kehinaan

berkali lipat dan habis musnahlah kehormatan dan

harga dirinya. Tidak ada satu pun umat yang me-

ninggalkan jihad melainkan akan ditimpakan ke-

hinaan kepada mereka oleh Allah, dan mereka pun

tetap dibenci oleh musuh, melebihi kebenciannya
kalau mereka berjuang melawan musuh itu.

"'.Dan digantinya lamu fungan laum yang l,ain.'.'"

Yang tegakberdiri di atas landasan akidah, mem-

bayar harga kemuliaan, dan merasa lebih tinggi
kedudukannya atas musuh-musuh Allah.

"...Dan knmu tidnk alan dapat memb ni lumudharat-

an kcpada-Nya sedikit Pun...."

Tidak perlu dipasang timbangan untuk kamu,

dan tidak perlu dimajukan atau ditunda hisab atau

penghitungan tentang kamu.

'..Allnh Mahakuasa atas segala sesuattt."

Dia tidak keberatan dan kesulitan untuk me-

lenyapkan kamu, dan menggantimu dengan kaum
yang lain, serta melalaikanmu dari perhitungan.

Sesungguhnya merasa unggul atas beban tanah

dan kelemahan jiwa, berarti memantapkan wujud

manusia yang mulia. Sehingga, ia hidup dengan

kehidupan yang tinggi maknanya. Apabila ia me
rasa berat unfuk berjuang dan cenderung kepada

tanah (kehidupan dunia) serta memperturutkan
rasa takutnya, maka eksistensi manusia yang mulia

itu sudah hilang. Maka, ia telah sirna dalam tim-
bangan Allah dan dalam perhitungan ruh yang

menjadi jati diri manusia.
Allah membuat contoh bagi mereka dari realitas

sejarah yang mereka ketahui, di mana Allah mem-

berikan pertolongan kepada utusan-Nya meskipun

mereka tidak mau menolong dan membantunya.
Karena pertolongan ihr dari Allah, yang diberikan-

Nya kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya,

\-itr'-i.$ir:.AtFt\tG'C;t'#Jy
.^FA-Ji6-ty2rCfi -3-u3tyisi3-E
"-\;ra-#^ir;u:cJ';ii-bL;f;?\
,3i:L:91r&)a;;{;hi"6J'-,
Krrit$itaziii:?1'$A\bre

!:g/y;
'Jikalau kamu tidak menolongnya (Muhammad),

mnlm sesungguhnya Allnh telah mmolongnya (yaitu)

letilrn orarry-orang laftr (musyrikin Mekah) mmgeluar -

lanny a (dnri Mel<ah) s ednng dia sahh s eorang dm i dua

orangletilm leeduanya berada dnlnm gua, di waktu dia

b erknta kepada temanny a, Janganlah lamu b erdukn

cita, sesungguhnya Allah beserta kita.'Malca, Allah
menurunkan lcetenangan- Nya leepada (Muhnmmad)

dnn membantunya dengan tentara yang kamu tidak
mclilwtnya. Allnh mu{adiknn seruan ffang-arang lnfir
itulnh yang rendnh. Dan, Imlimat Allnh itul'ah yang

tingi.- AIkh Maltnp ulas a l"agi Mahnbj alcsann. " (at'
Taubah:40)

Yaitu, ketika kaum musyrikin merasa sempit
dadanya karena adanya Nabi Muhammad saw.

yang membawakan agamanya-sebagaimana hal-

nya kekuatan yang aniaya merasa sempit (tidak
leluasa) dengan adanya kalimat kebenaran, yang ia

tidak dapat menblaknya tetapi tidak sabar berdam-
pingan dengannya. Ialu, mereka mengadakan per-

sidangan dan menetapkan untuk menghabisi beliau.

Akan tetapi, Allah mengetahui perundingan mereka
itu, lalu memberitahukannya kepada Rasulullah
supaya keluar (dari Mekah). Kemudian beliau
keluar dengan hanya ditemani oleh Abu Bakar ash-

Shiddiq, tanpa pasukan dan tanpa membawa per-

siapan apa-apa. Sedangkan, musuh beliau banyak
jumlahnya dan kekuatannyahebal Dalam ayatini
dilukiskan pemandangan bagaimana keadaan

Rasulullah bersama Abu Bakar itu,

"...l{etil@ lrzduanya bnoda dalam gua."."

Kaum Quraisy mencari jejak Nabi saw. dan

sahabatnya itu. Abu Bakar ash-Shiddiq r.a. ber-

sedih, tetapi tidak menyedihkan dirinya sendiri;
melainkan menyedihkan sahabatnya (Rasulullah).

Ia mengtf,rawatirkan kaum Quraisy dapat melihat
mereka berdua, lantas menangkap sahabatnya
yang dicintainya itu. Iaberkata, "Seandainya salah
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seorang dari mereka melihat ke bawah kakinya,
niscaya dia akan dapat melihat kami." Rasulullah
yangAllah telah menurunkan ketenangan di dalam
hatinya, menenangkan dan menenteramkan hati
Abu Bakar sambil berkata kepadanya, 'Wahai Abu
Bakar, bagaimana dugaanmu terhadap dua orang
sedang yang ketiganya adalah Allah?"

Kemudian, bagaimana akibatnya, sedang se-
luruh kekuatan material berada di pihak lain, dan
Rasulullah bersama sahababrya tidak bersenjatakan
apa-apa?

"'Allah menjadiknn seruan zrang-nrang lflfir itukh
yang rendah...."

KalimatAllah berada pada posisinya yang tinggr,
menang, kuat, dan jitu,

"...Dan, kalimat Allah itulnh y ang tinggi.... "

Lafal ini ada yang membacanya deng an "knlima-
tallah" denganmeng-i'ra&kan nashab pada kata
"ltnlim.at",tetapi bacaan dengan iTab rafa'lebih kuat
maknanya, karena ia memberi makna penetapan.
Maka, kalimat Allah itulah yang tinggi menurut
tabiat dan asalnya, tanpa menjadi berubah dengan
bergantung pada peristiwa tertenfu .

'Allah Mahapukasa" tidak akan menghinakan
para kekasih-Nya. Dia'Mahnbijalcaaa "menentukan
kemenangan pada wakhrnya bagi orang yang berhak.

Itulah contoh pertolongan Allah kepada Rasul-
Nya dan kalimat-Nya. Atlah Mahakuasa untuk
mengulangi kejadian itu pada tangan orang lain,
yang tidak merasa keberatan dan enggan untuk
berperang. Ini merupakan contoh riil, jika mereka
masih membutuhkan pembulfian firman Allah.

Di bawah bayang-bayang contoh riil yang menge
sankan ini, Allah menyeru mereka unhrk berangkat
secara massal, tanpaboleh dihalangi oleh panghalang
apa pun, jika mereka menginginkan kebaikan buat
diri mereka di dunia ini dan di akhirat nanti,

'v*('F-EU\'V'{.b6t-+'r'}i
.&,2 l.<.2--|/-.-t 7s,. |-z.ze..
Tt;\; ;A tL"€ *,ft:, At 4aj" a

"Berangkatlah kamu baik dalam keadaan mer(Ba
ringan maupun mcresa berat, dan berjihadlah dzngan
harta dan dirimu di jalan Alkh. Yang demikian itu
adakh lebih baik bagimu jika knmu mengetahui." (at-
Taubah:41)

Berangkaflah kamu dalam kondisi apapun, dan
berjihadlah dengan jiwa dan harta. Jangan mencari-
cari alasan, dan jangan tunduk kepada penghambat-
penghambat dan penghalang-penghalang.

"...Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jikn
lmmu mengetahui."

Orangorang muknin yang mukhlis mengetahui
kebaikan ini. Karena ifu, mereka tetap berangkat
meskipun halangan merintang dan ada alasan kalau
mereka mau mencaricari alasan. Maka, Allah mem-
bukakan untuk mereka hati dan negeri. Dengan
merekaAllah mengukuhkan kalimat-Nya, dan de
ngan kalimat-NyaAllah menguatkan mereka. Dia
merealisasikan lewat tangan mereka sesuafu yang
luar biasa dalam sejarah pembebasan negeri-negeri.

Abu Thalhah r.a. pernah membaca surah Bara-
ah. Ketika sampai pada ayatini, dia berkata'Kulihat
Tuhan memerintahkan kita berangkaf baik yang
tua-tua maupun yang muda-muda. Karena ifu,
persiapkanlah perbekalanku wahai anak-anakku! "
lalu, anak-anaknya bepkata, "Mudah-mudahan
Allah memberi rahmat kepadamu. Engkau telah
berperang bersama Rasulullah hingga beliau wafat,
dan bersama Abu Bakar hingga dia wafat, dan
bersama Umar hingga Umar wafat. Maka, kami
sajalah yang berperang menggantikanmu!" Namun,
Abu Thalhah tidak mau digantikan. lantas dia
berangkat naik perahu, kemudian meninggal. Maka,
mereka tidak menjumpai pulau untuk tempat me-
nguburnya kecuali petelah sembilan hari. Nzrnun,
tubuhnya sama sekali belum berubah, kemudian
mereka menguburnya di sana.

Ibnu Jarir meriwayatkan dengan isnadnya dari
Abu Rasyid al-Harrani, dia berkata, "Saya men-
datangi al-Miqdad ibnul-Aswad, tukang kuda Rasu-
lullah, ketika dia sedang duduk di atas sebuah peti
dan dia berkeinginan keras unfuk berperang. lalu,
saya berkata kepadanya, 'Allah telah memberi alas-
an untukmu.' falu, dia menjawab, Telah datang ke
pada kami surah al-Ba'uuts."18

"Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa
ringan maupun merzsa bnat...."

Ibnu Jarir juga meriwayatkan dengan isnadnya
dari Hayyan bin Zaid asy-Syar'abi, dia berkata,
"Kami berangkatberszlma Shafivan binAmr, yang
dulu menjadi wali negeri Himsh sebelum Afsus
hingga Jirahimah. Maka, saya melihat dia sudah

18 Surah Bara'ah ini disifati dengan bermacam-macam sifat, maka ia disebut sural.r "al-Faadhihah" karena menyingkap rahasia-rahasia kaum
munafik, dan disebut dengan surah "a1-Munaffirah", surah "al-Muba'tsirah", surah "al-Mutsiirah", dan surah "al-Ba'uuts" karena membangki&an
hati dan semangat para mujahid. Ia juga disebut surah al-Mudamdimah, al-Mukhziyah, al-Munkilah, dan al-Musyarridah.
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sangat tua, kedua alisnya turun di atas kedua mata-

nya. Dia datang dari Damsyiq naik kendaraan de-

ngan penuh semangat. Ialu, aku menyambutnya
seraya berkata, lMahai paman, sesungguhnya Allah
telah memberi alasan kepadamu (untuk tidak ikut
perang).'Ia menjawab sambil mengangkat kedua
alisnya, Wahai anak saudaraku! Allah telah me-
merintahkan kita supaya berangkat, baik dalam
keadaan merasa ringan maupun merasa beral Ke
tahuilah, sesungguhnya orang dicintai Allah akan
diujinya, kemudian dikembalikannya, lalu ditetap
kan-Nya keadaannya. Allah hanya menguji hamba-
Nya yang bersyukur, sabar, dan banyak ingat ke-
pada-Nya, serta tidak menyembah kecuali kepada
Nla}razzawajalla."'

Dengan keseriusan melaksanakan perintah Allah
yang seperti inilah, maka Islam akan dapat eksis di
muka bumi, membebaskan manusia dari menyem-
bah sesama hamba kepada menyembah Allah saja.

Dengan demikian, terjadilah keluarbiasaan di
dalam pembebasan yang unik.
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'Xalau yang kamu serukan kepada mereka
itr keuntrurgan yang mudah diperoleh dan per-
jalanan yang tidak berapa jaulL,pastifah mereka
mengikutimu. Gt"pt" tempat yang dituju itu
amat jauh terasa oleh mereka- Mereka akan
bersumpah dengan (nama) Allah, Iika kani
sanggup, tentulah kami berangkat bersama-
samannu.' Mereka membirtasakan diri mereka
sendiri dan Allah mengetahui bahwa sesung-
guhnya mereka benarbenar orang-orang yang
berdusta. (42) Semoga AUah memaa"fl<anmu.
Mengapa kamu memberi izin kepada mereka
(untuk tidak pergi berperang), sebelum jelas

bagimu orang-orang yang benar (dalam ke-
uzurannya) dan sebelum kamu ketahui orang-
orang yang berdusta? (aB) Orang-orang yang
beriman kepada Alhh dan hari kemudian, tidak
alran meminta izin kepadamu unnrk (ddak ikuQ
berjihad dengan haxta dan diri mereka Allah
mengetahui ordng-orang yang bertalara (44)

Sesungguhnya ya^ng akan meminta izin ke-
padamu, hanyalah orang-orang yang tidak ber
iman kepada Allah dan hari kemudian, dan
hati mereka ragu-ragu, karena ihr mereka se-
lalu bimbang dalarrl keragu-raguannya. (a5)

Jika mereka mau berangkag tenhrlah mereka
menyiapkan persiapan unhrk keberangkatan
itu. Tetapi, Atlah tidah menyukai keberang-
katan mereka, mala AIIah melemahkan ke-
inginan meret<a, dan dikatakan kepadamereka,
'Tinggaflah kamu bersama omng-orang yang
tinggal ihr.' (46)Jika mereka berangkat ber-
sarna-sanna kamu, niscaya mereka tidak me-
narnbah kamu sel4in dari kerusakan belaka,
da^n tenhr mereka akan bergegas-gegas maju
ke muka di celah-celah barisanmu, unhrk me-
ngadakan kekacauan di a^ntaramu; seda"ng di
antara kamu ada ora.ng-orang yang amat suka
mendengarkan perkataan mereka- Allah me-
ngetahui orang-orang yang zalim. (47) Sesung-
guhnya dari dahulu pun mereka telah mencari-
cari kekacauan dan mereka mengaurr pelbagai
macam tipu daya untuk (merusakkan)mu,
hingga datanglah kebenaran (pertolongan
AllaL), dan menanglah agama Allab padahal
mereka tidak menyukainya. (48) Di antara
mereka ada orang yang berkatar'tserilah saya
keizina.n (tidak pergi berperang) dan janganlah
kamu menjadikan saya terjerumus ke dalam
fihah.' Ketahuilah bahwa mereka telah ter
jerumus ke dalam fihah. Sesungguhnyajahan-
nam itu benar-benar meliputi orang-orang
yang kalir. (4g)Jika kamu mendapat sesuatu
kebaikan, mereka menjadi tidak senang karena-
nya. Dara jika kamu ditimpa oleh sesuatu ben-
cana, mereka berkatar'Sesungguhnya kami se-
belumnya telah memperhatikan urusan kami
(tidak peqgi berperang),' dam mereka berpaling
dengan rasa gembira. (50) Katakanlah,'Sekali-
kali tidak akan menirnpa kami melainkan apa
yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami.
Dialah Pelindung bd, dan hanyalah kepada
Allah orang-orang yang beriman harus ber-
tawakal.' (51) Katakanlah, 'Tidak ada yang
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kamu tunggu-tunggu bagi kami, kecuali salah
satu dari dua kebaikan. Dam, kami menunggu-
nunggu bagi kamu bahwa Allah akan menim-
pakan kepadamu azab (yang besar) dari sisi-
Nya, atau (aab) dengan tangan kami. Sebab
itu tunggulah, sesungguhnya kami menunggu-
nunggu bersamamu.' (52) Katakanlah,'Naf-
kahkanlah haltamu baik denga^n suka.rela mau-
pun dengan terpaksa, n:unun naftah ihr sekali-
kati ddak akan diterima dari kamu. Sesung-
guhnya kamu adalah orang-orang yang fasik.'
(53) Tidak ada yang menghalangi mereka
unark diterima dari mereka nafl<ah-nalkahnya,
melainkan karena mereka kalir kepada Allah.
dan Rasul-Nyal mereka tidak mengerjakan
shalat melainkan dengan malas; dan tida^k
(pula) menafl<ahkan (ttarta) mereka, meliainka.n
dengan iasa enggan. (54) Itdaka, janganlah harta
benda dan anak-anak mereka menarik hatimu.
Sesungguhnya Allah menghendaki dengan
(memberi) harta benda dan anak-anak itu unhrk
menyiksa mereka dalam kehidupan di dunia
dan kelak akan melay:rng nyawa mereka" se-
dang mereka dalam keadaan l€fir. (55) Mereka
(orang-orang munafik) bersumpah dengan
(nama) Atlah bahwa sesungguhnya mereka
termasuk golongarrmu; padahal mereka bukan-
lah dari golonganmtr" tetapi mereka adalah
orang-orang yang sangat takut (kepadamu). (56)

Jika mereka memperoleh tempat perlindungan
atau gua-gua atau lubang{ubang (dd"tt tanah),
niscaya mereka pergr kepadanya dengan se-
cepat-cepatnya. (57) Di antara mereka ada
orang yang mencelamu tentang (pembagian)
zalaLJika mereka diberi sebagian darinya,
mereka bersenang hati. Dan, jika mereka tidak
diberi sebagian darinya, dengan serta merta
mereka menjadi marah. (5S) Jika mereka
sungguh-sungguh ridha dengan apa yang
diberikan Allah dan Rasul-Nyakepada mereka,
dan berkata,'C\rkuplah Allah bagi kami, Allah
akan memberikan kepada kami sebagian dari
karunia-Nya dan demikian (pula) Rasul-Nya,
sesungguhnya kami adalah orang-orang yang
berharap kepada Allah,' (tentulah yang demi-
kian itu lebih baik bagi mereka). (59) Sesung-
guhnya zal<at-zal<at itu, hanyalah untuk orang-
orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-
pengurus zakatn para mualaf yang dibujuk
hatinya, untuk (memerdekakan) budalq orang-
orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan

orang-orang yang sedang dalam perjalanan,
sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan
Allah. Allah IVIaha Mengetahui lagi Mahabijak-
sana- (60) Di antara mereka (orang-orang mu-
nalik) ada yangmenyakiti Nabi dan mengata-
kanr'Nabi mempercayai semua apa yang di-
dengarnya.' Kat{kanlahr'Ia mempercayai
semua yang baik bagi kamu. Ia berima^n ke-
pada Allah, mempencayai orang-orang muk-
mirq dan menjadi rahmat bagi orang-orang
yang berima"n di antara kamu.' Orang-orang
yang menyakiti Rasulullah ihr, bagi rnereka
azab yang pedih. (6f) Mereka bersumpah ke-
pada kamu dengan (nama) Allah unhrk men-
cari keridhaanmu, padahal Allah dan Rasul-
Nya itulah ya^ng lebih pahrt mereka cari keri-
dhaannya jika mereka adalah orang-orang
yang mukmin. (62) Tidakkatr mereka (orang-
orang munafik itu) mengetahui bahwa barang-
siapa menentang Allah dan Rasul-Nya" maka
sesungguhnya neraka ja^hanamlah baginya" dia
kekal di dalamnya- Ihr adalah kehinaan yang
besar. (63) Orang-orang yang munafik itu takut
akan diturunkan terhadap mereka sesuatu
surah yang menerangkan apa yang tersem-
bunyr dalam hati mereka. Katakanlah kepada
merekar'Teruskanlah ejekan-ejekanmu (ter-
hadap AIhh dan Rasul-Nya).' Sesungguhnya
Allah akan menyata.kan apa yang kamu takuti
itu. (64)Jika kamu tanyakan kepada mereka
(tentang apa yang mereka lakukan itu), tenhr-
lah mereka akan menjawabr'Sesungguhnya
kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-
main saja-' Katakadafr,'Apa^kah dengan AIhfL
ayat-ayat-Nya, dan Rasul-Nya kamu selalu
berolok-olokP (65) Tidak usah kamu minta
maaf, karenakamu ka.fir sesudah beriman.Jika
Kami memaa^fl<an segolongan daripada kamu
(lantaran mereka tobat), niscaya Kami akan
mengazab golongan (y"trg lain) disebabka^n
mereka adalah orang-orang ya^ng selalu ber-
buat dosa- (66) Orang-or:rng muna^fi.k laki-laki
dan wanita, sebagian dengan sebagian yang
lain adalah s:una. Mereka menyuruh membuat
yang mungkar dan melarang berbuat yang mak-
ruf serta mereka menggenggarnkan tangannya.
Mereka telah lupa kepada Allah, maka Allah
melupakan mereka. Sesungguhnya orang-
orang munafik itulah orang-orang yang fasik.
(67) Allah meng:rncam orang-orang munafik
laki-laki dan wanita dan orang-orang kafir de-
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ngan nerakajahanam. Mereka kekal di dalam-
nya. Cukuplah neraka ihr bagi mereka dan
Allah melaknati mereka; danbagimereka azab
yang kekal. (68) (Keadaan kamu hai orang-
orang munalik dan musyrikin adalah) seperti
keadaan orang-orang yang sebelum kamu.
Mereka lebih kuat daripada kamu, dan lebih
banyak harta benda dan anak-anaknya dari-
pada kamu. Maka, mereka telah menikmati
bagran merekq dan kamu telah menikmati
bagianmu sebagaimana orang-orang yang
sebelummu menikmati bagiannya. Kamu
memperca^kapkan (hal yang batil) sebagaimana
mereka mempercakapkannya. Mereka itu,
amalannya menjadi sia-sia di dunia dan di
akhirag dan mereka itulah orang-orang yang
merugi. (69) Belumkah datang kepada mereka
berita penting tentang orang-orang yang
sebelum mereka, (yaitu) kaum Nuh, Aad,
Tsamud, kaum Ibrahim, penduduk Madyan,
dan (penduduk) negeri-negeri yang telah
musnah? Telah datang kepada mereka rasul-
rasul dengan membawa keterangan yang
nyata. Maka, Allah tidaklah sekali-kali me-
nganiaya mereka, tetapi merekalah yang
menganiaya diri mereka sendiri. (70) Orang-
orang yang beriman, lelaki dan wanita, se-

bagian mereka (adatah) menjadi penolongbagi
sebagian yang lain. Mereka menyuruh (me-
ngerjakan) yang makruf, mencegah dari yang
mungkar, mendirikan shalat menunaikan
zakatn dan mereka taat kepada Allah dan
Rasul-Nya- Mereka ihr akan diberi rahrnat oleh
Atlah. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi
Mahabijaksana- (71) Allah menjanjikan kepada
orang-orang yang mukmin lelaki dan wanitan
(akan mendapat) surga yang di bawahnya me-
ngalir sungai-sungai, kekal mereka di dalam-
nya, dan (mendapat) tempat-tempat yang bagus
di surga Aden. Dan, keridhaan Allah adalah
lebih besar, itu adalah keberuntungan yang
besar. (72) IJai Nabi, berjihadlah (melawan)
orang-orang kalir dan orang-orang munafik
itu, dan bersikap keraslah terhadap mereka.
Tempat mereka ialah neraka jahanam. Itulah
tempat kembali yang seburuk-buruknya. (73)

Mereka (orang-orang munalik itu) bersumpah
dengan (nama) Allah bahwa mereka tidak
mengatakan (sesuatu yang menyakitimu). Se-
sungguhnya mereka telah mengucapkan per-
kataan kekaliran, telah menjadi kafir sesudah

Islam, dan mengingini apa ya^trg mereka tidak
dapat mencapainya. Mereka tidak mencela
(Allah dan Rasul-Nya), kecuali karena Allah
dan Rasul-Nya telah melimpahkan karunia-
Nya kepada mereka. Maka, jika mereka ber-
tobaf itu adalah lebih baik bagi merekai dan,
jika mereka berpaling niscaya Allah akan
mehgazab mereka dengan azabyangpedih di
dunia dan di aldriraL Mereka sekali-kali tidak
mempunyai pelindung dan tidak (pula)
penolong di muka bumi . (7 4) Di antara mereka
ada orang yang telah berikrar kepada Allah,
'Sesungguhnya jika Allah memberikan se-
bagian karunia-Nya kepada kami, pastilah
kami akan bersedekah dan pastilah kami
termasuk or:rng-orang yang saleh.' (75) Mak4
setelah Allah memberikan kepada mereka
sebagian dari karunh-Ny", mereka kikir de-
ngan karunia ihr, dan beryaling. Mereka me-
manglah orang-orang yang selalu membela-
kangi (kebenaran). (76) Maka, Allah menim-
bulkan kemunafikan pada hati mereka sampai
kepada wakhr mereka menemui Allah" karena
mereka telah memungkiri terhadap Allah apa
yang telah mereka ikrarkan kepada-Nya dan

0ogr) karena mereka selalu berdusta. (77)

Tidakkah mereka tahu bahwa Atlah mengeta-
hui rahasia dan bisikan mereka, dan bahwa
Allah amat mengetahui segala yang gaib? (78)

(Orang-orang munafik) yaihr orang-orang yang
mencela orang-orang mukmin yang memberi
sedekah denga"n sukarela dan (mencela) orang-
orang yang tidak memperoleh (untuk dise-
dekahkan) selain sekadar kesanggupannya,
maka orang-orang munafik itu menghina
mereka. Allah akan membalas penghinaan
mereka ih4 dan unhrk mereka azab yang pedih.
(79) Kamu memohonkan arnpun bagi mereka
atau tidak kamu mohonkan ampun bagi
mereka (adalah sama saja). Kendatipun kamu
memohonkan ampun bagi mereka nrjuh puluh
kali, namun Atlah sekali-kali tidak akan mem-
beri ampun kepada mereka. Yang demikian
itu adalah karena mereka kafir kepada Allah
dan Rasul-Nya. Allah tidak memberi pehrnjuk
kepada kaum yang fasik. (80) Orang-orang
yang ditinggalkan (tidak ikut berperang) itu,
merrrsa gembira dengan tinggalnya mereka di
belakang Rasutullah. Mereka tidak suka ber-
jihad dengan harta danjiwa mereka pada jalan
Allah dan mereka berkata, Janganlah kamu
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berangkat (pergi berperang) dalam panas terik
ini.' KataJcanlah, 'Api neraka jahanam itu lebih
sangat panas(nya)r' jika mereka mengetahui.
(81) Maka" hendaklah mereka tertawa sedikit
dan menangis banyalq sebagai pembalasan
dari apa yang selalu mereka kerjakan. (82)Jika
Allah mengembalikanmu kepada sahr golong-
an dari mereka", kemudian mereka minta izin
kepadamu untuk keluar (pu"g berperang),
maka katakanlah,'Kamu tidak boleh keluar
bersamaku selama-lamanya dan tidak boleh
memerangi musuh bersamaku. Sesungguhnya
kamu telah rela tidak pergi berperang kali
yang pertama. Karena ihr, duduklah (ting$f:
lah) bersama orang-orang yang tidak ikut ber-
perang.' (83)Janganlah kamu sekali-kali men-
shalatkan (ienazah) seorang yang mati di antara
mereka, dan janganlatr kamu berdiri (men-
doakan) di kuburnya. Sesungguhnya mereka
telah kalir kepada Allah dan Rasul-Nya dan
mereka mati dalam keadaan fasik (8a)Jangan-
lah harta benda dan anak-anak mereka mena-
rik hatimu. Sesungguhnya Allah menghendaki
akan mengazab mereka di dunia dengan harta
dan anak-anak itu dan agar melayang nyawa
mereka dalam keadaan ka"fir. (85) Apabila di-
turunkan sesuatu surah (yattg memerintahkan
kepada orang munafik itrr)r'Berimanlah kamu
kepada Allah dan berjihadlah beserta Rasul-
Nyan' niscaya orang-orang yang sanggup di
antaxa mereka meminta izin kepadamu (untuk
tidak berjihad) dan mereka berkata,'Biarkan-
lah kami berada bersama orang-orirng yang
duduk.' (86) Mereka rela berada bersama
orang-orang yang tidak pergi berperang, dan
hati mereka telah dikunci mati, maka mereka
tidak mengetahui (kebahagiaan beriman dan
berjihad). (87) Tetapi, Rasul dan orang-orang
yang beriman bersama dia, mereka berjihad
dengan harta dan diri mereka. Dan, mereka
itulah or:rng-orang yang memperoleh kebaik-
an; dan mereka itulah (pul") orang-orangyang
beruntung. (88) Allah telah menyediakan bagi
mereka surga yang mengalir di bawahnya
sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya.
Itulah kemenangan yang besar. (S9) Datang
(kepada Nabi) orang-orang yang mengemu-
kakan uzur, yaitu orang-or:rng Arab Badui agar
diberi izin bagi mereka (unhrk tidak pergi ber-
jihad), sedang orang-orang yang mendustakan
Allah dan Rasul-Nya, duduk berdiam diri saja.

Kelak orang-or:Lng yangkafir di antara mereka
itu akan ditimpa az,ab yang pedih. (90) Tiada
dosa (lantaran tidak pergi berjihad) atas orang-
orang yang lemah, atas ora.ng-orang yang sakig
dan atas orang-orang yang tidak memperoleh
apa yang akan mereka nafl<ahkan, apabila
merekaberlaku ilhlas kepada Allah dan Rasul-
Nya. Tidak ada jalan sedikit pun unhrk me-
nyalahkan orang-orang yang berbuat baik.
Altah lMaha Pengampun lagi Maha Penyayang.
(91) Ttada (pula dosa) atas orang-orang yang apa-
bila mereka datang kepadamu, supaya kamu
memberi mereka kendaraan, lalu kamu ber-
katar'Aku tidak memperoleh kendaraam untuk
membawamu.' Maka, mereka kembali sedang
mata mereka bercgcuran air mata karena
kesediha"n, lantaran mereka tidak memperoleh
apa yang akan mereka nalkahkan." (92)

Pengantar
Dari sini dimulailah pembicaraan tentang bebe

rapa golongan yang tarnpak tanda-tanda kelemah-
annya di dalam barisan muslim, lif,rususnya golong-
an munafik yang menyusup ke dalam barisan kaum
muslimin atas nama Islam, setelah Islam menang
dan eksis. Mereka melihat bahwa cinta kedamaian
dan cinta pekerjaan mendorong mereka unfuk me-
nundukkan kepalanya kepada Islam. Juga melaku-
kan tipu daya dari dalam barisan sesudah mereka
melakukan tipu daya dari luar barisan.

Dalam segmen ini kita akan melihat semua
fenomena yang telah kita bicarakan pada pengantar
surah ini, sebagaimana yang digambarkan oleh Al-
Qur'an. Kami kira pengertiannya akan menjadi
jelas di bawah sorotan pengantar yang telah kami
kemukakan.

Sik"p Kaum t""*;.";adap Perintah Allatr
untuk Berperang

,tx,'5,151i5JL6ffi (;\t;..r$
-e

{;gctr-::ts4',6;a;4',ffit,#
gti.ssn;;Jtxr,#",r,*F;
6J\6'6;t:it-jia$l<t;^\6
'u"jieou5t<*;6(i3r1:,"1
a- jA,\'j"F-J;{i";ij}'u,5;-i
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"Kalau yang kamu serukan kepada mereka itu ke-

untungan yang mudah dipnoleh dnn perjalnnan )ang
tidnk buapaj auh, pastilnh merekn mmgilattimu, tetapi
tempat yang dituju itu amnt jauh tuasa oleh merekn.

Merekn aknn bersumpah dengan (n"ama) Allnh, :Jika
kami sanggup tentulah kami berangkat bersama-
santomu.' Merekn membinasaknn diri muekn sendiri
dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya merekn

berutr-benar orang-zrang yang berdusta. Semoga Allah
memaaJknnmu. Mengapa knmu memberi i/n lcepada

mereka (untuk tidak pergi berperang), sebelum jelas
bagimu zrang- lrang )ang benar (dnkm leeugranny a)
dan sebelum kamu kenhui orang-orangyang berdusta?

Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari
lcemudian, tid"ak akan meminta izjn kepad"amu untuk
(tidak ikut) berjihad dengan harta dan diri mereka.
Allah mengetahui orang-orang yang bertakwa. Sesung-

guhnya yan'g akan meminta i4n kzpadamu, hanyalah
zrang-lranglang tidak bnimnn fupada All"ah dnn hnri
kemudian, dan hati mereka ragu-ragu, karena itu
merela sel"alu bimbang dnlnm knagu-raguannya.Jika
merekn mau bnangknt, tentulah mereka mmyiapknn
persinpan untuk lubnangkann itu. Tenpi, Alkh tidak
menyukai keberangkntan merekas maka Allah me-
lemahkan keinginan mereka, dan dikatakan kepada

muelw,'Tingall"ah knmu bersam.a lrang- lrang yang
tinggal itu.' Jika mereka berangkat bersama-sama

knmu, niscaya mereka tidak menambah lumu selain
dari knusaknn belnkn, dantentu merekn alan bngegas-

gegas maju le muka di celah-ulah barisanmu, untuk
mengadaknn lukncauan di antaramu; sednngdi antara
knmu ada zrang- zrang I ang amat suka mendengar knn
perkntaan mereka. Allnh mengetnhui orang- orang I ang

<alim. Sesunguhnya dari dahulu pun mereka telah

mencari- cari lcdnmuan dan m.erela mmgatur p elbagai

macam tipu daya untuk (merusakkan)mu, hingga
dntanglnh leebennran (pntolnngan Allah), d.an mmang-
Lah agamn Allnh, padnhnl mnela tidak mmyulminya. "
(at-Taubahz 42-48)

Kalau persoalannya itu persoalan keuntungan
duniawi, dan peijalanan yang tidak jauh jaraknya
serta aman, maka mereka akan mengikutimu. Akan
tetapi, persoalannya adalah perjalanan yang jauh
dan kesengsaraan yang menyebabkan ciut nyali
orang-orang yang rendah cita-citanya dan lemah
semangatnya. Persoalannya adalah persoalan ke
payahan dan penderitaan yang dikeluhkan oleh
jiwa-jiwa yang kerdil dan hati yang pengecut.
Persoalannya adalah persoalan ufuk yang tinggi
yang sulit digapai oleh jiwa yang kerdil dan bangun-
an yang kecil.

Contoh ini berulang-ulang disebutkan kepada
manusia sebagaimana dilukiskan dalam kalimat
yang abadi,

"Kalau yang kamu ieruknn kepada mereka itu ke-
untungan y ang mudah diperoLeh dan p erj alnnan yng
tidak bnapa jauh, pastilnh merelm mmgikutimu, tetapi
tempat yang dituju itu amat jauh tuasa oleh mneka.,."

Maka, banyak di antara merekayang ogah me-
nempuh jalan mendaki untuk mencapai ufuk ke-
muliaan. Banyak di antara mereka yang merasa
kelelahan karena panjangnya perjalanan, lalu
mereka tertinggal dari rombongan, dan cenderung
untuk mendapatkan kekayaan yang tak bernilai
atau untuk mendapatkan perolehan yang murah.
Banyak di antara merekayang dikenal oleh manusia
dalam setiap masa dan lokasi.

Tidak sedikit ditampilkannya orang{rang se-
perti mereka, sebagai contoh yang diulang-ulang.
Mereka hidup di garis pinggir kehidupan. Meski-
pun dibayangkan kepada mereka bahwa mereka
dapat memperoleh berbagai keuntungan dan men-
dapatkan apa yang mereka cari, mereka tidak mau
membayar dengan harga yang mahal. Maka, uang
yang sedikit hanya dapat digunakan membeli
barang yang remeh dan tak berharga.

".. JV[nekn aknn bnsumpah dengan (nama) Alkla Jila
kami sanggup, tentulah kami berangknt bersama-
mu.t,...tt

Maka, ini adalah kebohongan yang senantiasa
mengiringi kelemahan, dan tidak ada yang ber-
dusta kecuali orang{rang yang lemah. Ya, tidak ada
yang berdusta melainkan orang yang lemah, meski-
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pun kelihatan dia kuat dan perkasa pada suatu
waktu. Maka. orang yang kuat tentu mampu dan
mau menghadapi, sedangkan orang yang lemah
berputar-putar. Kaidah ini tidak pernah luput pada

suafu keadaan atau pada suatu wakhr.

"...Mere kn membinns aknn dir i mere kn s mdiri.... "

Dengan sumpah dan kebohongan ini, yang ter-
bayangkan kepada mereka bahwa ini merupakan
jalan keselamatan di sisi manusia, si pendusta
binasa di dunia karena kebohongannya. Bukan ihr
saja, binasa pula dia di akhirat nanti pada hari ketika
kemungkaran mereka tidak memberi manfaat
sedikit pun.

"...Allah mengetahui bahwa sesungguhnya mereka

b ennr - b erar orang- orang y ang b n dustn. " (at-Taubah:
42)

"Semoga Allah memaa/knnmu. Mengapa knmu mem-

beri izin kepada merelm (untuk tidak pugi berperang)

sebelum jeLas bagimu nrang-zrang )ang benar (dalam

keuanannya) dan sebelum lamu lutahui orang-orang
yang berdusta?" (at{bubah: a3)

Ini adalah kelembutan Allah kepada Rasul-Nya.
Dia mendahulukan pemberian maaf kepadanya
sebelum mencelanya. Orang-orang yang enggan
pergi berperang ihr bersikap halus mengajukan izin
Rasulullah untuk tidak turut perang, dengan me
ngemukakan berbagai alasan, dan sebelum jelas

apakah alasan yang mereka kemukakan itu benar
atau dusta. Mereka akan meninggalkan rombong-
an meskipun tidak diizinkan. Pada waktu itu te-
rungkaplah hakikat mereka, dan terlepaslah pakai-

an nifak mereka. Sehingga, tampakwatak asli mereka,
dan mereka tidak dapat bersembunyi di balik izin
Rasulullah.

Kalau tidak begitu, maka Al-Qur'an tetap akan
menyingkap hakikat mereka yang sebenarnya, dan
menetapkan kaidah-kaidah yang membedakan
manaorang{rang mukmin dan mana orang{rang
munafik.

"Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari
kemudian, tidnk akan meminta i/n lupadamu untuk
(tidak ikut) berjihad dengan harta dan diri mereka.

Alhh mengetahui orang-orang y ang bertakwa. Sesung-

guhnya yang akan meminta izin kepadamu, hanyalnh
orang-zrangyang tid.ak bniman lupada Allah dan hari
kemudian, dan hati mereka ragu-ragu. Karena itu,
mnekn selalu bimbang dalam knagu-raguannya. " (at-
Taubah: 44-45)

Inilah kaidah yang tak pernah salah. Maka,
orang-orang yang beriman kepada Allah dan yakin
akan hari pembalasan, tidak menunggu izin untuk
menunaikan kewajiban jihad, dan tidak akan ter-
lambat rnenyambut seruan unfuk berangkat ber-
jihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Bahkan,
mereka bersegerdkepadanya baik dalam keadaan
merasa ringan maupun merasa berat, sebagaimana
yang diperintahkan Allah kepada mereka, demi
menaati perintah-Nya. Semua ini karena mereka
yakin akan bertemu dengan-Nya, percaya kepada
pembalasan-Nya, dan demi mencari ridha-Nya.
Mereka melakukannya dengan suka rel4 sehingga
tidak memerlukan orang yang mendorongnya,
apalagi menunggu izin.

Yang meminta'tzn hanyalah orang{rang yang
hatinya kosong dari keyakinan. Mereka berlambat-
lambat dan mencaricari alasan. Harapan mereka,
barangkali ada halangan yang dapat menghalangi
mereka dari melaksanakan tugas akidah yang
mereka berpura-pura berakidah dengannya, pada-

hal mereka bimbang dan ragu terhadapnya.

Jalan kepada Allah itu jelas dan lurus. Maka,
tidak ada yang bimbang dan berlambat-lambat ke
cuali orang yang tidak tahu jalan. Atau, orang yang
mengetahuinya tetapi menjauhinya, karena takut
beban perjalanannya.

Orangorang yang tidak mau pergi berperang itu
sebenarnya mampu melakukannya, peralatannya
ada, dan persiapan pun tersedia,

'Jilm merelm mau berangknt, trntulnh muelw mmtytap-

lan persiapan untuk kebnangknnn itu...."

Di antara mereka terdapat Abdullah bin l-Ibay bin
Salul, ada al-Jad bin Qais, padahal mereka itu adalah
orang{rang kaya di kalangan kaumnya.

"...Iitnpi, Allnh tidnk mmlukni lebnanglunn merekn.... "
Karena Dia mengetahuiwatak dan kemunafikan

mereka, serta niat jahat mereka terhadap kaum
muslimin sebagaimana akan dijelaskan nanti.

"...Maka, Allah melemahkan letngtnnn merelca.... "
Dan, tidak membangkitkan hasrat mereka untuk

berangkat.

"-.Dan dikatakan lupada mereka, 'Tinggallnh knmu
bersama zrang-zrang yang tinggal itu. "' (atlaubah:
46)

Tinggallah bersama orangorang tua renta yang
lemah, kaum wanita, dan anak-anak yang tidak
mampu berperang dan tidak punya semangat untuk
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berjihad. Inilah tempatunu yang cocok dengan cita-
citamu yang rendah, hati yang bimbang, dan jiwa
yang kosong dari keyakinan.

Yang demikian itu lebih baik bagi dakwah dan
bagikaum muslimin,

'Jila merela bnanglmt bersama-sam.a kamu, niscaya

muela tidak menambah kamu selnin dari lerusakan
bel.aka. Dan, tentu mnelm almn bngegas -gegas maju lw
mukn di celah-cel.ah barisanmu, untuk mengadakan
kelmcauan di antaramu; sednng di antara lamu ada
nratg-urang yang am.at sulm mendengarknn pnlwtaan
mneka. All"ah mmgetahui orang-orarry yng rulim. "
(at-Taubah:47)

Hati yang bingung akan menyebarkan kelema-
han dalam barisan. Jiwa pengkhianat akan mem-
bahayakan pasukan. Seandainya orang-orang mu-
nafik itu berangkat berperang, niscaya tidak akan
menambah kekuatan kaum muslimin. Bahkan,
akan menimbulkan kegoncangan dan kegaduhan,
dan akan segera menimbulkan fitnah dan keka-
cauan, perpecatran dan kehinaan. Di kalangan kaum
muslimin pasti ada orang yutng mau mendengarkan
dan mengikuti ucapan mereka pada wakhr itu. Akan
tetapi, Allah yang memelihara dalnvah-Nya dan
melindungi tokoh-tokohnya yang mukhlis, melin-
dungi kaum mukminin dari fitnah. Maka, dibiar-
kannya kaum munafik yang hina itu tinggal di
rumah,

'-Alkrh mengetahui orang-zrang yang <alim."

Orangorang yang zalim di sini maknanya adalah
orang{rang musyrik. Maka, Allah mengelompok-
kan mereka ke dalam golongan orang{rang musyrik.

Sejarah masa lalu mereka menjadi saksi atas
kekacauarr jiwa dan kebusukan niat mereka. Mereka
telah menghalang-halangi Rasulullatr dengan sekuat
tenaga untuk melancarkan aksinya. Tetapi, mereka
kalah, lantas mereka menyerah dengan rasa tidak
suka,

"Sesunguhnya dari dnhulu pun merela telah mmcari-
cari kekacauan danmnela mengatilr perbagai mnmm
tipu daya untuk (merusalckan)mu, hinga dntanglnh
keb mar an (p nnhngan Allnh), dan mmnnglnh qama
Allah, padahnl mereka tidak menlukainya." (at-
Thubah:48)

Hal itu terjadi pada waktu kedatangan Rasulullah
di Madinah, sebelum Allah memenangkan beliau
atas musuh-musuh beliau. Kemudian datang ke-
benaran dan kalimat Allah mendapat kernenangan.
lalu, mereka (kaum musyrikin/munafikin) menun-

dukkan kepala dengan rasa tidak suka dan mereka
menantikan kehancuran Islam dan kaum muslimin.

NiatBusuk Kaum;
Selanjutnya ditampilkan beberapa contoh ten-

tang mereka beserta alasan yang mereka buat-bual
Kdmudian diungkapkan pula apa yang tersembunyi
di dalam hati mereka, yaifu menunggu kehancuran
Rasulullah dan kaum muslimin,
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'Di antara merela adn orangyang buknn, 'Bnilah
saya lrzi{nan (tidnk pergi bupnang) dan janganlnh
kamu menjadilan saya terjnumus ke dnlamftnah.'
Ketahuilnh bahwa mnekn telah trjmtmus kz dnlnm

rthnh. Sevngguhny aJalnrmnm itu bennr-bmnr mzliputi
orang-arang yang kaf.r.Jika knrnu mendapat suatu
kebaikan, mereka menjadi tidak senang karerwnya.
Dan, jika lwmu ditimpa okh suatu bmcana, merela
bakntn,'Sesmgguhnya lami sebelumnya telah mempn-
hatiknn urusan kami (tidak pergi bnperang)', dan
mnelm berpaling dmgan rosa gembira. Kanlanlah,
'S e lali - kali tidnk akan menimpa knmi mdninlan ap a
yang telah ditetapknn oleh Allah bagi lumi. Dialnh
Pelindung kami, dan hanyalah lcepadn Allah orang-
zrang )ang bcriman harus bertawakal.' Katakan-
Iah,"Tidak ada yang lmmu tunggu-tunggu bagt knmi,
kecuali salnh satu dnri dua lczbaikan. Dan,lmmi me-
nunggu-nunggu bagi kamu bahwa Alkh almn menim-
paknn fupadamu qpb (yangbesar) dnri sisi-Nya, atau
(a<nb) dzngan tangan knmi. Sebab itu tungulnh, se-

sungguhny a lami mmungu-nunggu bnsamnmu. "' (at-
Taubah: 49-521
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Muhammad bin Ishaq meriwayatkan dar, az-
Zuhi, Yazid bin Ruman, Abdullah bin Abu Bakar,
dan Ashim bin Qatadah, mereka berkata, "Pada
suatu hari ketika Rasulullah sedang bersiapsiap
(untuk berangkat ke Perang Tabuk), beliau ber-
sabda kepada alJadd bin Qais, saudara bani Salamah,
Wahai Jadd, apakah engkau berani menghadapi
algojo bani Ashfar (yakni bangsa Romawi)?'Dia
menjawab, Wahai Rasulullah, apakah engkau rneng-
|zinknaku dan tidak menjadikan aku terjerumus
ke dalam fitnah? Demi Allah, kaumku sudah me
ngetahui bahwa tidak ada lelaki yang lebih mudah
terpikat kepada wanita daripada aku. Aku ft*rawatir
jika aku bertemu wanita-wanita bani Ashfar, aku
tidak tahan terhadap mereka.' lalu, Rasulullah
berpaling darinya seraya bersabda, 'Aku izinkan
engkau (untuk tidak ikut berperang).' Maka, me
ngenai al-Jadd bin Qais inilah ayatini diturunkan."

Alasan-alasan seperti ini pulalah yang dikemu-
kakan kaum munafik. Namun, alasan-alasan mereka
ini ditolak,
"Ketahuihh bahwa merekn telnh terjerumus lu d"alnm

ftroh. Sesungquhny a j ahnn"am itu bennr -bmnr meliputi
orang- orang y ang kafr. "

Ungkapan ini melukiskan sebuah pemandangan
seakan-akan fitnah itu adalah neraka yang telah
terjerumus ke dalam orang-orang yang terkena
fitnah. Sementara itu, di belakang mereka neraka
Jahannam senantiasa meliputi dan mengepung
mereka dari segala penjuru, sehingga mereka tidak
dapat lepas darinya Ini sebagai kiasan tentang sikap
mereka yang hendak melepaskan diri dari ke-
salahan secara total dan lepas dari azabyangtelah
menanti. Ini sebagai balasan atas kebohongan, ke
tidakikutsertaan dalam perang, dan terjatuh ke
dalam dataran yang rendah karena alasan yang di-
buat-buat itu. Hal ini juga menetapkan kekafiran
mereka meskipun mereka berpura-pura menam-
pakkan keislamannya, padahal mereka munafik.

Mereka tidak menghendaki kebaikan bagi Rasu-
lullah dan kaum muslimin. Bahkan, mereka ber-
sedih hati kalau Rasulullah dan kaum muslimin
mendapatkan kebaikan,

'Jika knmu mendapat suatu leebaiknn, mereknmenjadi
tidak senang knrenany a. "

Namun, mereka bersenang hati ketika kaum
muslimin ditimpa musibah dan kesulitan,

'Dan, jika knmu ditimpa oleh suatu bencana, msrekn
bukntn, 'Suungguhnya knmi sebelurnnya tel"ah memper-
hatikan urusan knmi (tidak pergi berperang),"'

Kata mereka, "Kami sudah berhati-hati dan men-
jaga diri agar kami tidak tertimpa bencana bersama
kaum muslimin, dan kami tidak turut berperang."

"Dan mereka berpaling dengan rasa gembira.'(at-
Taubah:50)

Pasalnya, merelg selamat dan tidak tertimpa ben-
cana sebagaimanayang menimpa kaum muslimin.

Sikap merekayang demikian itu karena mereka
hanya melihat fenomena lahiriah saja. Mereka
mengira musibah itu sebagai kejelekan dalam se.
gala hal. Mereka juga mengira bahwa dengan tidak
turut berperang dan tinggal di rumah itu mereka
telah mendapatkan kebaikan untuk diri mereka.
Hati mereka kosong dari kepasrahan kepadaAllah,
dari keridhaan kepada qadar-Nya, dan dari mem-
percayai kebaikan sikap dan kepercayaan demikian
ifu. Seorang muslim yang sebenarnya akan men-
curahkan segenap kemampuannya, maju terus, dan
tidak takut. Pasalnya, ia yakin bahwa kebaikan atau
keburukan (musibah) yang menimpanya itu terikat
dengan kehendak Allah. Sedangkan, Allah pasti
akan membanfu dan menolongnya,

"Katakanlah, 'Selmli-kali tidak alan menimpa lumi
melninlan apa yang telnh dilenpkan oleh Allah bagi
knmi. Dialah Pelindung lmmi, dan hnnyalnh lapada
Allnh orang-lrang yarlg buiman harus bertawalul.''
(at-Taubah:51)

Allah telah menetapkan akan memberi per-
tolongan kepada kaum mukmin dan berjanji akan
memberikannya kepada mereka pada akhirnya.
Maka, bagaimanapun mereka ditimpa kesulitan
dan mendapat cobaan, yang demikian itu adalah
persiapan untuk mendapatkan pertolongan yang
dijanjikan itu. Juga agar pertolongan diperoleh kaum
mukmin dengan jelas, sesudah terlebih dahulu
mereka diuji dengan cra<arayang dikehendaki
oleh sunnatullah. Pertolongan atau kemenangan
yang mahal, bukan murahan. Suafu kemuliaan yang
drjaga oleh jiwajiwa yang mulia dan perkasa, yang
siap menghadapi segala cobaan dan sabar melaku-
kan semua pengorbanan. Allahlah yang menolong
dan memberi bantuan,

"...Dan h.anya lepana AIkh orang-mang berimnn hnrus
bertawakal."

Percaya kepada qadar Allah dan tawakal secara
total kepada-Nya, tidak menghalangi orang untuk
melakukan persiapan sesuai kemampuan yang
dimiliki. Karena, hal itu diperintahkan dengantegas
oleh Allah,
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"Persiapkanlnh kekuatan semampumu untuk meng-

lwdapl msrel(n...."

Orang yang tidak melaksanakan perintah Allah;
orang yang tidak melakukan persiapan-persiapan
dan sarana-prasarana; dan orang yang tidak me-
ngerti sunnah Allah yang berlaku tanpa pilih kasih
kepada seseorang, adalah orang{rang yang tidak
bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya.

Karena urusan orang mukmin ifu seluruhnya
baik, ketika mendapatkan kemenangan atau ketika
mati syahid. Sedangkan, urusan orang kafir itu
semuanya jeleh baik ketika ditimpa azab langsung
dari Allah maupun melalui tangan orang-orang
mukmin,

"Katakanhh, Tidak ada yang kamu tunggu-tunggu
bagt lami, lucuali sahh satu dnri dua lebailan. Daa
lwmi mmunggu- nunggu bagi knmu bahw a Allnht almn
menimpalun leepadnmu a<ab (yang besar) dari sisi-
I$a, anu kail dmgantanganlami. Sebab inhrnggu-
lnh, sesunguhny a knmi menulrggu-nunggu bnsamn-
mu."'(atfaabah: 52)

Apakah gerangan yang ditunggu-tunggu oleh
orang-orang munafik terhadap kaum mukminin?
Sesungguhnya yang mereka tunggu itu adalah
kebaikan bagi orang mukmin, bagaimanapun ke
adaannya. Kemenangan yang dengannya berkibar
kalimat Allah, yang ini merupakan balasan awal
bagi mereka di mukabumi ini. Atau, mati syahid di
jalan kebenaran, yang ini merupakan derajat ter-
tinggi di sisiAllah.

Sebaliknya apakah yang ditunggu-tunggu kaum
mulanin terhadap orangorang munafik? Yaihr, azab
Allah yang akan menimpa mereka sebagaimana
yang menimpa para pendusta sebelumnya. Atau,
serangan keras kaum mukminin sebagaimana yang
menimpa kaum musyrikin sebelumnya, "Sebab itu
tungguhh, sesunguhnya lmmi mcnurgu-nunggu ber-
samamu."

Kesudatrannya sudatr jelas .... Kesudahan yang
baik adalah bagi orangorang yang beriman.

Infal< Kaum t""*-;* o*r-a Allah
Sebagian dari orang-orang yang mencari-cari

alasan untuk tidak hrrut berperang dan menunggu-
nunggu, ada orang menawarkan hartanya, sedang
dia tidak ikut berperang. Hal itu dimaksudkan agar
dia dapat memegang tongkat di tengah-tengah,
menurut taktik kaum munafik setiap masa dan

lokasi. Maka, Allah menolak penawaran mereka itu
dan menugaskan kepada Rasul-Nya supaya meng-
umumkan bahwa infak mereka tidak diterima di sisi
Allah. Sebab, mereka menginiakkannya karena riya
dan takut" bukan karena iman dan percaya. Baik
mereka memberikannya dengan rela hati sebagai
upay.a unfuk membujuk kaum muslimin, maupun
karena terpaksa karena khawatir kedok mereka
akan terbuka, maka infak mereka tetap tertolak,
tidak berpahala, dan tidak akan diperhitungkan di
sisiAllah,

ktrf:r?:i*.JcSi6iLifuJS'
.:tffi ;.e'loit;i::t1'rt'ugltcj
',i4i(,j,f-{i-Ail"jf *,irA=:tlJy
t6iFe,lfu$$grL"S,Sy
"Katalanhh, 'NaJkahlwnlah hartamu baik dmgan
suknreh mnupun fungan terpalxa, ruzmun naJkah itu
selwli-lali tillak almn ditnimn dnri lannu. Sennguh-
nya lamu annbh orang-urattg lang fasik' Tidnk adn
yarry menglnhngi mnelu untuk ditnima dnri mnelu
naflnh-nafluhnya, melainkan lnrcna mneln kafr
lepadn Allah dan Pusal- Itly a ; merela tidak mengcrj a-
lan slmlat, mehinlan dmgan malns ; dnn tidnk (puk)
menafluhlun (lwrn) mnelm, mthinlan dmgan rasa

snggan. " (at-Tbubah : 53-54)

Inilatr potet liaum munafk pada semua wakhr,
ketakutan dan kebingungan serta hatinya menyim-
pang dan kacau-balau. Yang tampak hanya tampilan
fisik yang tidak ada ruhnya, dan kepura-puraan
yang lahirnya berbeda dengan apa yang tersimpan
di dalam batinnya. AlQur'an mengungkapkannya
dengan lembut,

'.. JVInelu tinak natgtrj alfii shalat rulanlan dzngan

malns...."

Mereka melakukannya hanya secara lahiriah,
tanpa hakikat. Mereka tidak menunaikannya de
ngan sungguh-sungguh dan konsisten. Mereka
menunaikannya dengan rasa malas, karena yang
mendorongnya bukan dari dalam hati. Mereka hanya
melakukannya secara berkala, dengan maksud
untuk mempermainkan kaum mukmin. Demikian
pula infak mereka, yang mereka berikan dengan
rasa terpaksa.

Allah tidak menerima tindakan-tindakan lahiriatt
yang tidak dilandasi akidah dan tidak didorong oleh
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rasa ikhlas. Maka, pendorong amal adalah tiang
amal dan niat, yang notabene adalah ukurannya
yang benar.

Para pemberi infak (dana) yang terpaksa itu ada-

lah orang-orang kaya yang banyak harta dan anak-
nya, dan punya kedudukan di kalangan kaumnya.
Akan tetapi, semua ini tidak ada nilainya di sisi
Allah, juga tidak berarti sama sekali di sisi Rasu-
Iullah dan kaum mukminin. Harta mereka itu bukan
nikmat sebagai karunia Allah kepada mereka agar
mereka bersenang-senang dengannya Akan tetapi,
itu adalah fitnah yang didatangkan Allah kepada
mereka, dan akan disiksanya mereka karenanya,

&frF;tL:r:t"ji15-1;"A,A:#tE
&3LKfr#S;;Q3tt;g$4qn
'Mala, jarryanlnh hnrta bendn dnn annk-annk mcxelta

menarik hatimu. Sesungguhnya Allah menghendaki
dtngan (memberi) h.arta benda dan anak-anak itu
untuk mmyilcsa mnelw dnl.am kzhidupan di dunia dnn
Iulak alan melayang nyawa mnelw, sednng merelu
dnlnm luadaan lafr. " (atlaubatr: 55)

Harta dan anak-anak itu adakalanya sebagai
nikmat yang diberikan Allatr kepada hamba-Nya.
Yakni, ketika yang bersangkutan mensyukurinya
dan menggunakannya unfuk kemaslahatan masya-
rakat, dan digunakannya unfuk menghadap atau
beribadah kepada Allah. Harta yang demikian akan
menjadikan hati tenang, jiwa tenteram, dan percaya
akan tempat kembalinya nanti. Setiap kali ia meng-
inaf*annya ia mengharapkan keridhaan Allah dan
merasa menabung untuk dirinya. Dan, setiap kali
terkena musibah pada hartanya atau anaknya, ia
menerimanya dengan iktrlas sambil mengharapkan
ridha Allah. Sehingga, jiwanya selalu diliputi kete
nangan dan senantiasa ada harapan kepada Allah.

Namun, adakalanya harta itu sebagai siksaan
dari Allah yang ditimpakannya kepada sebagian
hamba-Nya. Pasalnya Dia mengetafrui bahwa urus
an orang itu adalah membuat kerusakan dan ke-
kacauan. IGrena itu, harta dan anak-anaknya ifu
justru senantiasa membuat hatinya goncang dan
hidupnya bagai neraka. Kerakusannya menjadi.
kannya tidak dapat tidurdan jusbu merusaksaraf-
sarafrrya. Kalau ia menafl<ahkannya, justru untuk
hal-hal yang buruk dan menimbulkan gangguan
dan kekisruhan. Anak-anaknya membuatnya seng-
sara manakala mereka sakit, dan membuatnya
sengsara manakala mereka sehat. Betapa banyak

orang yang menjadi tersiksa gar a-gara anaknya!
Mereka pada zaman Rasulullah dan orangorang

yang seperti mereka pada setiap masa, memiliki
harta kekayaan dan dapat menafl<ahi anak-anaknya-
Secara lahiriah hal ini membuat orang lain berdecak
kagum, tetapi sebenarnyapada satu sisi merupakan
azab,' azab dalam,J<ehidupan dunia. Mereka-se-
bagaimana diketahui Allah bahwa mereka suka
membuat kerusakan-akan masuk ke dalam ke-
binasaan, kebinasaan kematian atas kekafiran. Kita
berlindung kepada Allah dari hal seperti ini.

Ungkapan "dan kelak alnn melayang nJawa
rnereka" mengesankan bayang-bayang keadaan
mereka ketika nyawanya lepas atau binas4 dengan
bayang-bayang yang menakutkan, yang tiada ke-
tenangan dan ketenteraman padanya. Maka, se-
laraslah bayang-bayang ini dengan bayang-bayang
anb di dunia karena harta dan anak-anak. Inilah
kegoncangan hati dan kesedihan hidup di dunia
dan akhirat. Tidak ada seorang pun yang iri hati
terhadap lambang lahiriah yang penuh dengan
bencana ini.

**t

Mengaku-ngalcu sebagai Golongan Muknin
Orangorang munafik itu menyelinap masuk ke

dalam barisan kaum mukmin, bukannya mereka ifu
beriman atau mempercayai Islam. Akan tetapi,
karena takut dan unfuk menjaga diri, karena me-
nyimpan suatu keinginan atau karena ada suafu
ketakutan. Kemudian mereka bersumpah bahwa
diri mereka termasuk muslim, masuk Islam dengan
sukarela dan beriman dengan penuh kepercayaan.
Mak4 surah ini menguak dan menyingkap hakikat
mereka yang sebenarnya. Sehingga, surah ini di.
sebut juga dengan sur ah al- Fandhihah'y mg mem-
permalukan' yang menyingkap selendang kepura-
pura:rn dan merobek baju kemunafikan,

'8:fu&6"F i#t4,tc;tl:
+fi'Ju*,6rQir$1;.9
'Mereka (orang-orang munafik) hersumpah fungan
(nama) Allah bahwa sesunguhnya mereka termrLruk
gol.onganmu. PadnJnl, mav ka bukanlnh dnri golmgan-
mu, tetnpi,mnelw adnlalt orang-arattg Jang sangat talrut
(lrzpalnmu). Jika merelw mzmpuolzh tempat pdin-
dungan atau gua-gua atau lubang-lubang (dalam
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nnnh), niscaya mnelm pergi l(apadfiLya dengan secepat-

c ep atny a. " (atlaubah: 5 6- 57)

Mereka adalah pengecul Ungkapan ini melukis
kan kepenakutan mereka itu dalam sebuah pe-

mandangan dan mempersonifikasikannya sebagai

tubuh yang bergerak, gerakan jiwa dan hati, di-

tampilkan dalam gerakan tubuh yang jelas,

'likn mereka memperoleh tempat pnlindungan atau

gua-gua atau l;ubang-lubang (dakm tannh), niscaya

*ntt* p ng, tupadany a dmgan secepat- cepatny a. " (at-
Taubah:57)

Mereka senantiasa mencarkari tempat persem-

bunyian untuk berlindung dan mencari keamanan

di sana, di dalam tempat perlindungan, gua-gua,

atau lubang-lubang di dalam tanah. Mereka merasa

ketakutan dan terusir, terusir oleh rasa takutyang
ada dd.{am hati dan oleh kepengecutan jiwanya.

Oleh karena itu, 'Mereka (orang-orang munafik)
bersumpah dengan (nama) Alkh bahwa sesungguhnya

merelm termasuk gohnganmu.... "
Mereka menggunakan segala macam cara unfuk

memperkuat perkataannya, unfuk menutupnufu pi

apa yang ada di dalam jiwa mereka, dan untuk men-
jaga agar tidak terkuak niat busuk mereka, serta
unhrk mengannnkan diri mereka Ihrlah garnbaran
yang hina tentang sikap pengecut, takut, mem-

bujuk, dan riya, yang tidak dilukiskan kecuali de
ngan metode Qur'ani yalg mena$ubkan ini. Metode
yang menonjolkan gerakan-gerakan jiwa dan mem-
personifikasikan perasaannya dalam benfuk des-

kripsi yang indah dan memberi kesan yang dalam.

Distribusi Zakat dan Sikap Kaum Munafik
Terhadapnya

Selanjutnya, di dalam membicarakan kaum mu-
nafik beserta perkataan-perkataan dan perbuatan-
perbuatan mereka yang menyimpang, dan meng-
ungkap niat busuk mereka yang hendak mereka
tutuptutupi tapi tidak bisa, maka di antara mereka
ada yang mencela Nabi saw. dalam masalah pen-

distribusian zakat" Mereka menuduh beliau tidak
adil dalam pendistribusian itu, padahal beliau itu
terpelihara dari dosa dan memiliki akhlakyangluhur.
Di antara mereka ada pula yang berkata, "Kalau

begitu, beliau Muhammad) itu dapat mendengar
segala sesuatu yang dikatakan orang, benar sen'rua

yang dikatakannya, dan dia itu Nabi yang cerdas
dan pandai, pemikir dan pengahrr yang bijaksana"

Namun, di antaranya ada pula yang menyem-
bunyikan perkataan-perkataan yang durhaka dan
penuh kekafiran. Sehingga apabila terungkap urusalr-

nya, dia segera memintabantuan (melindungi diri)
dengan berdusta dan bersumpah palsu untuk mele
paskan dirinya dari tanggung jawab tentang per-

kataannya itu. Diantaranya ada pula yang merasa
takut kalau-kalau Allah menurunkan surah kepada
Nabi.Nya yang menyingkap kemunafikan mereka
dan menunjukkannya kepada kaum muslimin.

Paparan tentang berbagai macam sikap kaum
munafik ini diatfrid dengan menjelaskan karakter
kemunafikan dan kaum munafih dan rnenghubung-
kan antara mereka dengan orang{rang kafu ter-
dahulu sebelum mereka. Yakni, orang'orang kafir
yang dibinasakan Allah sesudah mereka ber-
serumg-senang dengan jatah mereka hingga suatu
waktu yang tertentu. Hal (penghubungan antara

kaum munafik dengan kaum kafirin) itu dimak-
sudkan untuk menyingkap beberapa perbedaan

antara tabiat mereka dengan tabiat kaum mukminin
yang jujur, yang berdkidah dengan tulus dan tidak
bersikap nifak.

tl,VW,W,,Ui'9*ss\c#.4e'

*oft.griyfpgg
6tKSf rg;;'66r4;;:itll-i,:l:i1

#, 5 *5 $t StSy A -6' .!fi 6ri\
''t(t*

fi J",iei,ry,g:Vr6;a;"n7ii,lfii:fr'
HHi,X()T,Ala,;W\;S

s
' D i antar a mne la ada orang y ang mence lnnru tentang
(pembagian) zs,lilt.lika mnela dibni sebagdan dari-
padnnya, mnelm bnsennng hnti. Daq jila mereka tidnk

dibni sebagian dnripadanya, dmgan smtn merta m.uela

menjadi mnrah. Jika merekn sunguh-sungguh ridh"a.

dengan apa yang dibnikan Alkh dnn Rnsul'-Nya lu-
pada muelm, dnn berlata, 'Cukuplah AJlnh bagi lnmi.
Allah akan memberiknn kepadn knmi sebagian dari
lmrunia-Nya dnn demikian (pula) Rasul-Nya, wsung-

guhnya lmmt adnlnh orang"orangyang berlarap kzpodn

Ailah,' (tentulah yang dbmikian itu lebih baik bagi
mereka). Sesungguhnya za,knt-zakat itu, hanyal'ah'

irg';5t1tr;

\tL(+t tlii'
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untuk orang-orangfakir, orang- nrang miskin, pmgurus -
pengurus <akat, para mualaf yang dibujuk hatinya,
untuk (memerdekakan) budak, zrang-nrang y ang bcr-
u tang untu k j alnn Allah, dan orang- orang y ang s ednng
dakm perjalnnan, sebzgai sesuatu ketetapan yang di-
wajibknn Allnh. Allnh Mahn Mengetahui lngi Maltn-
bij alcs ann. "' (at{bubah: 5S-60)

Di antara kaum munafik ada orang yang men-
celamu dengan perkataannya, mencela keadilanmu
dalam masalah pendistribusian zakat, dan menu-
duhmu pilih kasih di dalam mendisbibusikannya.
Mereka berkata begitu itu bukan karena benci
kepada keadilan, bukan karena menaruh perhatian
terhadap kebenaran, dan bukan karena semangat
beragama. Tetapi, mereka mengucapkan perkataan
demikian itu hanyauntukkepentingan dan ambisi
mereka unfuk mendapatkan harta, karena se-
mangat untut< mendapat keunfungan pribadi,

'likn merekn diberi sebagian darinya, mnekn ber-
senang hnti", dan mereka tidak menghiraukan ke
benaran, keadilan, dan agama.

'Dan, jika merekn tidak diberi sebagian dnrinya, de-
ngan snta-mnta merekn menjadi marah."

Banyak riwayat tentang sebab turunnya ayat ini,
yang menceritakan kisah-kisah tertenfu mengenai
orang-orang tertentu yang mencela keadilan
Rasulullah dalam pendishibusian zakat ini.

Imam Bukhari dan an-Nasa'i meriwayatkan dari
Abu Sa'id al-I{hudri r.a.,iaberkata, "Ketika Nabi
melakukan pembagian zakat, tiba-tiba datanglah
Dzul Huwaishir at-Tamimi kepada beliau lalu ber-
kata,"Yang adillah wahai Rasulullah!' Kemudian
beliau bersabda, 'Celakalah kamu! Siapakah yang
berbuat adil kalau aku tidak berbuat adil?'Kemu-
dian Umar ibnul-Ktraththab berkata,'Izinkanlah
aku untuk memenggal kepalanya!' Rasulullah ber-
sabda, 'Biarkanlah dia! Sesungguhnya dia mem-
punyai kawan-kawan yang salah seorang dari kamu
meremehkan shalatnya bersama shalat mereka,
dan puasanya bersama puasa mereka. Mereka
lepas dari agama sebagaimana anak panah lepas
dari busur....' Maka, mengenai mereka turunlah
ayat, 'Di antara mereka ada orang yang menceLamu

tentang (pembagian) gakat. "'
Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud

r.a.,ia berkata, "Ketika Nabi membagi hasil ram-
pasan Perang Hunain, saya mendengar seseorang
berkata, 'Ini adalah pembagian yang tidak dimak-
sudkan untuk mencari keridhaan Allah.' Lalu, saya
datang kepada Rasulullah melaporkan hal itu ke-

pada beliau. Kemudian beliau bersabda,'Mudah-
firudahan Allah memberi rahmat kepada Musa. Dia
lebih banyak disakiti daripada ini, namun dia ber-
sabar.'Dan, turunlah ayat, 'Di antara mereka ada
lrang yang mencelnmu tentang (pembagian) zaknt."'

Sanid dan lbnuJarirmeriwayatkan dari Daud bin
Abu Ashim, ia berk4ta, "Harta zakatdibawa kepada
Nabi,lalu beliau membagi-bagikannya di sana sini
sehingga habis. Hal itu dilihat oleh seorang lelaki
Anshar,lalu dia berkata, 'Ini tidak adil.'Kemudian
furun ayat ini."

Dalam menerangkan firman Allah, 'Di antara
mne kn ada orang yang mmcelamu tmtang pembagian
zpkat', Qatadah berkata, "Di antara mereka ada
orang yang mencelamu tentang pembagian zakal
Telah diinformasikan kepada kami bahwa seorang
laki-laki dari kampung datang kepada Nabi ketika
beliau membagikan emas dan perak. [alu, orang ifu
berkata,'Hai Muhammad! Demi Allah, seandainya
Allah menyuruhmu berbuat adil, maka engkau
belum berbuat adil.' [alu, Nabi bersabda, 'Celakalah
kamu! Siapakah gerangan yang akan berbuat adil
kepadamu sesudahku?"'

Bagaimanapun, nash Al-Qur'an itu menetapkan
bahwa perkataan yang dibuat-buat itu adalah per-
kataan segolongan orang munafik. Mereka meng-
ucapkannya bukan karena rasa ghirahnya kepada
agama, melainkan karena marah berkenaan dengan
perunfungan dirinya dan jengkel karena mereka
tidak mendapatkan jatah. Hal ini merupakan indi-
kasi kemunafkan mereka yang jelas.

Pasalnya, orangyang beriman kepada agama ini
tidak akan pernah meragukan keluhuran akhlak
Rasulullah, yang sudah terkenal sebagai orang yang
jujur lagi tepercaya sejak sebelum diangkat menjadi
rasul. Sedangkan, sikap adil merupakan cabang
dari sikap amanat yang telah dikaruniakan Allah
kepada kaum mukminin, lebih{ebih kepada nabi
kaum mukminin.

Nash-nash ini dengan jelas menceritakan peris-
tiwa-peristiwa dan fenomena-fenomena yang terjadi
sebelumnya. Tetapi, ia dibicarakan di tengahtengah
masa peperangan untuk melukiskan kondisi abadi
kaum munafik yang berkesinambungan sejak se
belum perang hingga di masa peperangan.

Dalam konteks ini dilukiskan jalan yang seharus-
nya ditempuh oleh kaum mukmin yang benar-
benar beriman,

'Jika mereka sungguh-sungguh ridhn dengan apa yang
diberiknn Allah dan Rnul-Nya lepada merika, dan
bnkntn, 'Cukuplnh Allah bagi knmi. Allnh akan mem-
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bnilan lupadn knmi sebagian dari larunia-Nya dan
demikian (puk) Rasul- Ny a, S esungguhny a lami ada-
lah orang-uang yang balwap kzpadn AIIah,' (tentulah

yang demikian itu lebih baik bagi mereka)." (at-
Tlaubah:59)

Inilah adab jiwa danlidah sertaadab iman, yaitu
ridha terhadap pembagian Allah dan Rasul-Nya.
Ridha karena menerima dan merasa puas, bukan
menerima karena terpaksa dan kalah. Merasa
cukup dengan Allah, karenaAllah itulah yang men-
cukupi hamba-Nya. Selain itu, mereka berharap
kepada karunia Allah dan Rasul-Nya. Berharap
dengan hrlus kepadaAllah dari semua penghasilan
materi dan dari semuakerakusan duniawi. Begitn-
lah adab iman yang benar, yang meresap dalam hati
kaum mukrnin, meskipun tidak diketahui oleh hati
kaum munafik yang ruhnya tidak pernah tersepuh
dengan keindahan iman dan tidak pernatr disinari
oleh cahaya keyakinan.

Setelah menjelaskan adab yang seharusnya di-
lakukan terhadap Allah dan Rasul-Nya, dengan
sukarela dan penuh kefundukan, Al-Qur'an mene
tapkan bahwa urusan (pembagian zal<at) itu bukan
urusan Rasul, melainkan urusan Allah. Pembagian
zakat ihr merupakan kewajiban yang telah ditetap
kan-Nya, dan pembagian yang ditentukan juga oleh-
Nya. Rasul hanya bertugas melaksanakan kewajib-
an yang telah ditenhrkan pembagiannya dariTuhan
semesta alam. Maka, zakat-zal<at ini diambil dari
orang-orang kaya sebagai suatu kewajiban dari
Allah, dan dibagikan kepada orang{rang miskin
sebagai ketenhran dari All ah. 7al<atniterbatas pen-

distibusiannya unhrk beberapa golongan tertentu
sebagaimana ditetapkan oleh Al-Qur'an, tidak di-
seratrkan penentuan pendisbibusiannya kepada se
orang pun unfuk menentukannya, termasuk Rasul,

"Sesungguhnya ulaf<akat itu hanyalnh untuk orang-

orang fakir, lrang-orang miskin, pmgurus -pengurus

lalmt, para mualnfyang dibujuk hatinya, untuk (me-

mndelwlan) budnlq nratg- nratg |ar3g bnutang untuk
jalan Allah, dan orang-orang yang sedarry dalam pn-
jalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan
Allnh. Allnh Malw Mengetahui lagi Mahnbijalcsana. "
(at{bubah:60)

Dengan demikian, zakatiht ditempatkan pada
posisinya menurut syariat Allah dan menurut
aturan Islam, bukan sebagai perbuatan sukarela
dari orang yang berkewajiban menunaikannya. Ia
adalah suatu kewajiban yang pasti, bukan hadiah
dan pemberian tanpa ukuran dari distributor. Ia

adalah kefardhuan yang sudah ditentukan. Ia ada-

lah salah satu kefrrdhuan dalam Islam, yang dihim-
pun oleh pemerintah Islam dengan cara tertentu
untuk memberikan pelayanan sosial tertentu .7alat
bukanlah tindakan sukarela dari pembeli dan bukan
pula karena desakan si pemungul Tidak!Tidak
demikian, sistemsosial dalam Islam tidak ditegak-
kan'dengan meminta-mint4 tidak akan begitu.

Sesungguhnya pilar kehidupan di dalam sistem
Islam adalah kerja, dengan segala macam dan
jenisnya- Negam Islam berkewajiban menyediakan
lapansan kerja bagi setiap orang yang mampu bekeria
memenuhi sarana prasarananya, dan menjamin
upahyang memadai. Orangyang mampu berusaha
atau bekerja tidak berhak menerima zakal IGrena,
zakat itrt semacam kesetiakawanan sosial antara
orang-orang yang m:unpu dan yang lemah, yang
diatur oleh pemerintah pengumpulan dan pen-
distribusiannya manakala masyarakatnya sudah
diatur dengan dasar (syariat) Islam yang benar.

Ibnu Umar r.a. mengatakan bahwa Rasulullah
bersabda,

4. q- ;"r €t \i A'i:^ArJ,J YF

'7nlat itu finak hnlnl bagi orang kaya dnn tidak lnlnl
puk bagi orangyang maniliki knnnmpuan untuk bekerja."
(tIR Ahmad, Abu Dawu4 dan Ttrrnidd)

Diriwayatkan dari Abdullah bin Adi ibnul-Khiyar
bahwa dua orang lakiJaki memberi informasi kepada-
nya bahwa mereka pernah datang kepada Nabi saw.

untuk meminta zakat. [alu, Nabi membolak-balik-
kan pandangan kepada mereka. Kemudian beliau
lihat mereka itu kekar-kekar, lalu beliau bersabda,

e,qg\j,6:&i q l.F

4.#
'Jikn knlian mau, maka aku akan membni kalian.
Akan tetnpi, (pnlu dikznhui) bahwa tidak ada bagian

akat bagi oratg kaya dan orang yang kuat yang m.asih

mampu belerja."(I{R Ahmad, Abu Dawudo dan
Nasa'i)

Zakat merupakan salah safu cabang sistem tang-
gung jawab sosial dalam Islam. Sistem sosial dalam
Islam itu lebih kompleks dan lebih luas dari hanya
sekadar zakat. Pasalnya, banyak sekali jalan yang
ditempuh Islam untukmenyentuh seluruh cabang
kehidupan dan semua segi hubungan antarmanq-

el.'!t
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sia. Zakat merupakan langkah pokok dari langkah-
langkah penanganan masalah sosial ini.le

Zakat ihr bervariasi besarnya, ada yang l0 Yo, ada
yang 5 %, dan adayang2r / z%, sesuai dengan jenis
harta yang dizakatt. Zakat dipungut dari setiap
orang yang memiliki harta minimal20 dinar dan
merupakan kelebihan dari kebutuhan pokok, serta
telah dimiliki selama setahun. Dengan demikian,
zalat dapat dikumpulkan dari banyak orang, lalu
didistribusikan pada sasaran-sasaran sebagaimana
dijelaskan dalam ayat ini.

Orang pertama yang berhak mendapatkan zakat
ini adalah orang fakir dan miskin. Orang fakiradt
lah orang-orang yang mendapatkan penghasilan
tetapi tidak mencukupi kebuhrhan hidupnya Orang
miskinjuga seperti itu, tetapi mereka tabah hati
sehingga tidak menampakkan kebuhrhannya dan
tidak mau meminta-minta.

Kadang-kadang ada orang yang pada suatu
tahun mengeluarkan zalat, tetapi pada tahun ber-
ikutnya tidak berkewajiban mengeluarkan zakat,
karena hartanya telah susut unhrk memenuhi ke-
butuhan hidupnya. Dalam hal ini, dia dapat me-
ngeluarkan sebagian hartanya unfuk banhran sosial.

Ada pula yang tidak dapat mengeluarkan zakatdan
pemberian apa pun, bahkan berhak meneimazal<at
Dari segi ini diaperlu mendapatkan jaminan sosial.
Sebelum mengalami kondisi seperti ini, zakat me
rupakan kewajiban baginya yang telah ditetapkan
oleh Allah. Adapun tujuannya untuk membersihkan
jiwa dan sebagai ibadah kepadaAllah, untuk mem-
bersihkan hati dari penyakit bakhil dan kikir, dan
untuk memuliakannya dengan menunaikan zakat ini.

"Sesungguhnya zakat-zaknt itu hanyalah untuk
orang-lrang fakir, orang-lrang miskin ... ", sudah
dijelaskan di muka.

"D an p engur us - p e ngur u s zakat... ", y aitu orang-
orang yang melaksanakan fugas unfuk memungut
dan mengaturnya.

"Dan para mualaf yang dibujuk hatinya...", dan
mereka ini ada beberapa golongan. Di antaranya
adayang baru masuk Islam dan perlu dimantapkan
hatinya kepada Islam dengan diberi zakat ini. Ada
orang yang diharapkan akan lunak hatinya dan mau
masuk Islam. Dan, ada orang yang sudah masuk
Islam dan mantap, tetapi perlu dirayu hati orang-
orang yang semacam mereka di kalangan kaumnya
untuk masuk Islam ketika mereka melihat saudara-

saudara mereka mendapatkan jatah dan tambahan
seperti itu.

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan fu qaha

mengenai siapa di antara mualaf iniyang tidaklagi
berhak mendapatkan zakat setelah Islam menjadi
kuat. Akan tetapi, sistem gerakan agama Islam ini
akan senantiasa mEnghadapi tahapan dan keadaan
yang bermacam-macam. Sehingga, diperlukan
memberi kelompok manusia semacam ini dengan
cara ini. Mungkin unfuk membanfu meneguhkan
hati mereka atas keislaman mereka, jika mereka
mendapatkan problem ekonomi setelah masuk
Islam. Atau, boleh jadi untuk mendekatkan mereka
kepada Islam seperti sebagian orzmg nonmuslim
yang diharapkan akan bermanfaat bagi Islam de
ngan terus didakwahi untuk masuk Islam, atau dia
akan menghentikan gangguannya terhadap Islam
di sana-sini. Kita mengerti hakikat ini. Maka, kita
lihat realitas kesempurnaan kebijaksanaan Allah
dalam mengafur urusan kaum muslimin dalam
sihrasi dan kondisi yarlg berbeda-beda.

"Dan untuk (memerdelwan) budak ... " ketika
perbudakan itu menjadi sistem dunia, yang berlaku
seperti ddam perbudakan terhadap para tawanan
di antara kaum muslimin dan musuh-musuh mereka.
Islam juga harus memberlakukan sistem ini, se
hingga dunia mengenal sistem selain perbudakan.
Dalam hal ini, zal<at dapatdifu ngsikan untuk mem-
bantu budak yang mengadakan perjanjian dengan
tuannya unhrk memerdekakan diri dengan mem-
bayar sejumlatr uang tertenfu. Atau, dengan cara
membeli budak dengan uang zakat dengan se-
pengetahuan pemerintah Islam, lantas memer-
dekakannya.

'Dan orang-orang |ang berutang...'yaifu orang
yang berutang bukan untuk kemaksiatan. Mereka
berhak diberi zakat untuk membayar utangnya,
tanpa perlu mengumumkan sebagai orang yang
pailit (bangkrut) sebagaimanayang dilakukan oleh
peradaban materialis terhadap para pedagang yang
bangkrut, apa pun sebabnya. Maka, Islam adalah
sistem kesetiakawanan sosial yang tidak menjatuh-
kan martabat manusia sebagai makhluk terhormal
tidak mengabaikan orang yang terpercaya, dan
tidak memperbolehkan sebagian orang memakan
sebagian yang lain dalam sistem perundang-un-
dangan-sebagaimana yang terjadi dalam syariat
bumi atau syariat hutan.

19 Silakarr baca pasal'TanggungJawab Sosial" dalam bukuAl-'Adaatatut ljtimaa'iyyah(Keadilan Sosial), dan buku 'Diraasaat Islaamiylah (Swdi
Islam). I)apat juga dibaca dalarn Tbfsir azh-Zhilal ini juz 3, atau akhir surah al-Baqarah. (Darusy-Syuruq).
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'Dan untuk jalan Allah...'l dan ini merupakan
pinhr luas yang meliputi semua kemaslahatan
jarnaah (masyarakat), untuk mengimplementasikan
kalimatAllah.

'Dan mang-mang yang sednrg dnlnm perjalnnnn... ",
yaihr musafir yang kehabisan bekal, meskipun di
kampung halamannya dia orang kaya.

lnilah zakatyang dipersoalkan oleh orangorang
yang mempersoalkannya pada zamansekarang ini,
dan dicelanya sebagai cara untuk menggoda dan
membujuk orang untuk berbuat baik.m 7.al<atada-
lah kewajiban sosialyang dalam Islam dikemas se
bagai ibadah. Dengan zakat ini, Allah hendak mem-
bersihkan hati manusia dari penyakir balifiil dan
kikir, dan menjadikannya sebagai tali kasih dan
kesetiakawanan antarindividu umat Islam. Juga
unfuk membasahi nuansa kehidupan kemanusiaan,
untuk mengusap luka-luka dalam pergaulan ma-
nusia, dan pada waktu yang sama unfuk mem-
berikan jaminan sosial dalam batasbatas yang se
luasluasnya. Dan, masih tetap sifatibadahnyayang
menghubungkan hati manusia dengan Pencipta-
nya, sebagaimana menghubungkan hati antar-
manusia

"Sebagai suatu lutenpan yang diwajiblan Allnh..."
yang mengetahui apayang maslahatbagi manusia
dan kemanusiaan, dan yang mengatur urusannya
dengan b{iaksana,

' Alhh MalM Mmgetnhui ln gi Malnbij aksann. "

,fr1#jjlt,<J+fV'Uoy:ij-J
+,w;6,#,<;c:Air;,fi *,4J,
<rhfi\,r3.2-i j$;IL:+rt-<;y't
V.*,8e.jteqriViii,:"#d"i3J
;i'j1';"c3t.5i.#e'G6roy
-a;;l;ift),$"aX:SFCZ6y<3[J

ii{,:tV iJ,{ $: 6i;lt S.ug;,-4+pnyaiffi.
'Di antara medw (mang-orang munafik) odo yong
mmyakiti Nabi dnnmntgatakan, 'Nabi mmQncayai
semua apa yang difurryamya.' Kntalmnl.ah,"Ia m.em-

pncayai semua yang baik bagt lumu, ia bnimnn lcepada

AlInfi mempnmy ai orong- orang rnukmi4 dan mmj adi
rahmat bagi orang-orang yang buiman di antara
Iwmu.' Dan nrang-nratg yang menyakiti Rnulallnh
itu, bagr mtrelm aab yangpedih. Mnela bnsumpalt
kepada lamu den{an (nnma) Allah untuk mencari

keridhaanmu, padnhnl Alkh dan Rnsul-Nya itulah
yang lebih patut mnela cari knidhnannyajikn maela
adalnh orang- nrang y ang mukmin. Tidnl(lcah mnelu
(marg-orang rnunafk itu) mengetahui balruta barang-

siap a menentnng Allah dan Rasul- Ny a, m.akn s esuttg'

guhnya nerakaJahannnmlah bagrnya, dia kelwl di
dal,amnya. Itu adalah kehinaan yang besar. Orang
orang yatg rnunafk itu takut alwn diturunlan
tethndnp merela sesuatu surah yang mercrangknn apa

yang tersembunyi dalnm hnti mereka. Katalnnlah
lupada msrel(n. Tiryusknnla,h ej elan-ejekanmu (ter-

ladaP Allnh dnn Rasul-Nya).' Sesungguhnya Allnh
alan nenl atalan apa y ang lwmu taAafii itu. lilw lwmu
tanyalun kepadn mnelm (tennng apa yang merekn

lakulran itu), tentulnh mnekn alan mmjawab, 'Se-

sungguhnya lami Innyalnh bersenda gurau dnn bn-
main-mnin saj a.' Kanlanlalt" Apaluh fungan Allnh,
ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya lumu selnlu bnol.ok-
oln k ?'Tidnk usah lamu mintn mnnf, kmena kamu kafv
sesudah bniman.Jilw Kami memaaflmn segolongan

dnripada lwmu (lantaran mnelm tobat), nismya l(nmi
akan menga<ab golongan (yang latn) disebabkan

ltrt*

Menguah Kembali Ucapan dan Ttndakarr
I(aum Munafik

Setelatr menjelaskan kaidah-kaid ah zakat yang
menjadi rujukan dalam pembagian dan pendis
tribusiannya, maka selanjutnya dipaparkan lagi
beberapa golongan kaum munafikbeserta apayang
mereka ucapkan dan perbual

;-3Sf ;A;<,jftj4ii;'EoJifri
W6.uy4L"3jq\#.:HF
L\aiL'&fi 3fr 'o;$it5rr"K",':,;'--)v-

3,$ j:':'Kr-&;l.F;,\.itla$pJ

20 Silakan baca bvkt,As-Saham al-Atami wa al-Idaan dalam pembahasan tentang zakat, terbitan Darusy-Syuruq.
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merelil odal"ah lrang-zrangyang selalu bnbuat dosa."'
(at-Taubah: 61-66)

Adab yang jelek terhadap Rasulullah tampak
dalam bentuk lain selain mencela beliau dalam
masalah pendistibusian zakat Mereka dapati Rasu-
lullah itu sangat sopan di dalam mendengarkan
perkataan lawan bicara. Beliau menghadap dengan
baik dan lapang dad4 dan memperlakukan mereka
sesuai dengan fenomena lahiriahnya yang sesuai
dengan prinsip syariatnya, ramah dan lapang dada.
Akan tetapi, kaum munafik menyebut moral yang
luhur ini dengan nama lain, dan menyifatinya de
ngan yang bukan hakikatnya yang sebenarnya.
Mereka mengatakan bahwa Nabi saw. itu udant,
yakni suka mendengarkan semua jenis perkataan.
Sehingga, boleh saja orang berdusta kepadanya,
menipunJ4 dan menghiasi perkataannya, toh beliau
tidak akan mengerti tipu daya dan kebohongan
perkataan ifu. Menurut mereka, kalau ada orang
yang bersumpah kepada beliau, tenfu beliau mem-
benarkannya. Dan, kalau ada orang yang menipu
atau merekayasa perkataan, tentu beliau terima....

Mereka mengatakan yang demikian ini, antara
sebagian kepada sebagian yang lain, unfuk mene
nangkan hati mereka bahwa urusan mereka yang
sebenarnya tidak akan terungkap oleh Nabi saw.,
atau kemunafikan mereka tidak akan beliau ke-
tahui. Atau, mereka mengucapkan perkataan se-
perti ifu dengan maksud unhrk mencela Nabi saw.
karena beliau membenarkan perkataan orang-
orang mukrnin yang hrlus yang menginformasikan
kepada beliau apa yang mereka ketahui tentang
urusan kaum munafik dan tindakannya, dan apa
yang mereka katakan tentang Rasulullah dan kaum
muslimin. Banyak riwayat mengenai yang ini atau
yang itu tentang sebab turunnya ayat ini. Kedua
macam tindakan kaum munafik ihr termasuk dalam
cakupan keumuman ayal dan keduanya dilakukan
oleh kaum munafik.

Al-Qur'an mengutip ucapzut mergka untuk me
nolak perkataan mereka ihr sendiri,

'Merekn mutgataknn, 'Nabi mempncayai semua apa
yang didnryarnJa...."'

Memang benar, akan tetapi,

"Kataknnlah, 'Ia mempercayai semua yang baik bagi
lilmu....ttt

Mempercayai semua yang baik, mendengarkan
wahyu, kemudian menyampaikannya kepadamu.
Di dalam wahyu itu terdapat kebaikan dan ke-

maslahatan bagi kamu. Mempercayai semuayang
baik, mau mendengarkan perkataanmu dengan
sopan dan tidak membongkar kemunafikanmu di
muka umum, tidak menuduh kamu penipu, dan
tidak menghukum kamu karena tindakan riya kamu.

'Ta baimnn kzpadn Allnh ....'l dengan membenar-
kan semua informdsi dari-Nya tentang kamu dan
orang{rang selain kamu.

'Mempncayai mang-orang muhnin... " dan merasa
tenang dan mantap hatinya terhadap mereka. Karena,
beliau mengetahui kesungguhan iman mereka
yang melindungi mereka dari berdusta, memutar
lidah, dan berbuat riya.

'Dan menjadi rahm.a.t bagi orarry-orang yng bn-
iman di antara knmu.... ", yangmembimbing tangan
mereka kepada kebaikan.

'Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah itu,
bagi merelca aznb yangpedih'; dariAllah karena Dia
cemburu kalau Rasul-Nya disakiti.

'Mereka bersumpah kepada kamu dengan (nama)
Allnh untuk mmcari leeridlnanmu. Padnhnl, Allah dnn
Rnsul- Ny a itulnh yang lebih patut maelu mri luridhn-
annya j ila mnelm adal"ah nrang-orang lang mukmin. "
(at{aubah:62)

Mereka bersumpah kepada kamu dengan (narna)

Allah untuk mencari keridhaanmu, sebagai cara
kaum munafik pada setiap masa. Mereka meng-
ucapkan apayang mereka ucapkan dan melakukan
apa yang mereka lakukan di balik yang tampak.
Kemudian mereka takut berhadaphadapan, tidak
berani menyatakan secara terus terang. Lalu,
mereka merendah-rendahkan diri kepada orang
lain untuk mencari keridhaan mereka.

"...Padah.al, Allah dan Rnsul-Nya itulah yang lebih
patut mnelm mri leridh^aan-Nya jikn mtrela annkh
orang- or ang y ang rnukmin. "

Apa yang ada pada manusia ihr? Sampai di mana
kekuatan mereka? Akan tetapi, orang yang tidak
beriman'lepada Allah dan tidak biasa tunduk
kepada-Nya, maka ia tunduk kepada orang yang
seperti dirinyajuga dan takut kepadanya. Padahal,
sebenarnya lebih baik dia tunduk kepada Allah
yang di hadapan-Nya kedudukan semua manusia
adalah sama. Tidak akan menjadi hina orang yang
tunduk kepada-Nya, karena sesungguhnya yang
hina ialah orang yang tunduk kepada sesama
hamba-Nya. Tidak akan kecil martabat orang yang
takut kepada-Nya- Sesungguhnya orang yang kecil,
hina, dan kerdil adalah orangorang yang berpaling
dari-Nya dan takut kepada sesama hambaAllah.
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"Tidnl:,luh mnela (orang- mang rnunnf.k itu) mcngetn -

hui bahwa bararrysiapa menentatgAllnh dnn Rasul-

Ny a, mnlm saungguhnya nnalaJalnnnmlnh baginya,

dia kekal di dalamnya. Itu adalnh luhinaan yang

besar,"(atlaubah: 63)

Ini adalah pertanyaan untuk menjelekjelelJ<an
mereka, karena mereka mengaku beriman. Pada-

hal, orang yang beriman tenfu mengetahui bahwa

rn"-"otrgi^lrttutr dan Rasul-Nya ihr adalah tindakan

dosa yang sebesar-besarnya. Orang yang beriman
juga mengetahui bahwa nerakaJahannam sedang

menanti orang-orang yang melakukannya, dan

kehinaan merupakan balasan yang setimpal bagi
kedurhakaan semacam ini. Jika mereka benar ber-

iman sebagaimana pengakuannya, maka bagai-
mana mereka tidak mengerti tentang hal ini?

Mereka takut kepada hamba-hamba Allah, lalu
bersumpah untuk mencari keridhaan mereka, dan

untuk menutupnutupi informasi tentang diri
mereka. Nah, bagaimana mereka tidak takut ke-
pada Pencipta manusia, padahal mereka menyakiti
Rasu.l-Nya dan memerangi agama-Nya, yang de
ngan tindakannya itu seakan-akan mereka meme'
rangi Allah? MahaluhurAllatr untuk diperangi oleh
seoftmg pun! Sesungguhnya apa yang difirmankan-
Nya ihr hanyalah unhrk menjelekjeleliftan tindakan

dosa yang mereka lakukan, dan untuk menunjuk-
kan betapa besarnya kesalahan yang mereka
lakukan. Juga untuk menakut-nakuti orang-orang
yang menyakiti Rasulullah dan melakukan tipu daya

terhadap agamanya secara sembunyi-sembunyi.
Mereka pengecut untuk berhadapan dengan

Rasulullah dan para satrabal Mereka takutAllah
akan menyingkap tabir mereka hingga niat busuk
mereka diketahui oleh Rasulullah,

" Orang- orang y ang muna,fik itu tnkut almn diturunlnn
tt h.adnp merela suatu surah yartg rnenerangknn apa

yang tusembunyi dnlam h.ati mereka. Katakanlah
ktpaaa merelea, "feruskanlah ej ekan-ej elanmu (tn'
lndap Altah dnn Rnsul- Ny a).' Sesungguhny a Allah
alai mmy anlan apa y ang lamu tnkuti itu.Jilw lnmu
nnyatai kepada mnela (tennng ala yang merekn

taEukan iti), tentulnh mereka akan meniawab,

'Sesntgguhnya kami hnrtyalnh bersenda gurau dan

bermain-main saja.' Katakanl.ah,Apakah dengan

Allah, ayat-ayat-Nya, dnn Rasul,Nya lmmu selnLu ba-
olak- ohk ?' Tidak usah lwmu minn mnnf, larena lamu
lrnfr sesudnh buiman.Jila l{nmi mema'aflnn segolnng-

an daripada lamu (lnntaran muela tobat), nismya

Kami alan mmgazlb go lorryan (y ang ln'in) dis ebablan

merela adnlnh nrang-uang yang selnlu bnbuat dosa."
(at-Tbubah: 6&66)

Nash ini bersifat umum meliputi semua orang
munafik, bahwa mereka takutAllah akan menu-
runkan ayatyang mengungkap kebusukan mereka,
membongkar apa yang ada dalam hati mereka,
lantas diungkapkin kepada masyarakat niat busuk
yang mereka sembunyikan. Banyak sekali riwayat
tentang beberapa peristiwa tertentu mengenai
sebab turunnya ayat-ay at'trtr.

Abu Ma'syar al-Madini meriwayatkan dari
Muhammad bin Ka'ab al-Qurazhi dan lainnya,
mereka berkata, "seorang munafik berkata,"Kami.
tidak melihat orang{rang yang atrli Al-Qur'an itu
kecuali sebagai orang yang paling banyak makan,
paling pembohong lisannya, dan paling pengecut
menghadapi musuh.'lalu, hal ihr dilaporkan ke-
pada Rasulullah. Iantas ia pun datang kepada beliau

dan ketika itu beliau sudah naik kendaraan dan
mulai berangkat, lalu ia berteriak, lMahai Rasu-

lullah, sesungguhnya kami hanya bercanda dan

bermain-main!' Kemudian Rasulullah bersabda,
Apalah p antn mglau memp umainl'nn All.ah, ay at -

ayat-Nya, dan Rnsul-Nya? ... hnqgl, ' ... merekn

adalnh orang-oran! yang sel'alu bnbuat dosa.'Kedu
kakinya terantuk pada batu, sedang Rasulullah
tidak menoleh kepadanya. Dan, dia bergantung
pada pedang Rasulullah."

Muhammad bin Ishaq berkata, "Sekelompok
orang munafik antara lain Wadi'ah bin Tsabit" sau-

dara bani Umayyah b:r;,zatdbin Amr bin Auf, dan

seorang suku Asyja'yang telah mengikat janji setia

dengan bani Salamah, yang bernama Muhsyi bin
Humair, mereka berjalan bersama Rasulullah ke
tika beliau berangkat ke Tabuk. [alu, sebagian
mereka berkata kepada sebagian yang lain,'Apakah
kamu mengira para algojo bani Ashfur Oangsa
Romwai) itu seperti bangsa Arab membunuh
sebagian yang lain? Demi Allah, tampaknya aku dan

kalian besok akan dicincang di gunung-gunung.'
Perkataan ini dimaksudkan untuk menakut-nakuti
kaum mukrninin. lalu, Muhsyi bin Humair berkata
'Demi Allah, saya senang kalau setiap orang dari
kita dipukul seratus kali cambukan, dan kita ter-
selamat dari diturunkannya ayat Al-Qur'an yang

membicarakan perkataan kalian ini.'
Rasulullah bersabda, sebagaimana informasi

yang sampai kepadaku, kepada Ammar bin Yasir,

'Susullah kaum itu, karena sesungguhnya mereka
terbakar. I:lu, tanyakanlah kepada mereka tentang
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apayang mereka katakan itu. Jika mereka meng-
ingkari, maka katakanlah, 'Kalian telah berkata
begini dan begini.' Lalu, Ammar menyusul mereka,
dan berkata seperti ihr kepada mereka.

Kemudian mereka datang kepada Rasulullah
unfuk meminta maaf dengan mengemukakan alas
annya. Ketika Rasulullah berhenti di atas untanya,
Wadi'atr binTsabit berkata sambil memegang se
kedup unta beliau, "\Mahai Rasulullah, sesungguh-
nya kami hanya bercanda dan bermain-main.' I-alu,
Muhsyi berkata, Watrai Rasulullah, kupertaruhkan
namaku dan nama ayahku.'Maka, orang yang di-
maafl<an dalam ayat ini adalah Muhsyi bin Humair.
I-alu, ia berganti nama dengan Abdur Rahman, dan
dia memohon kepada Allah agar mati syahid di
tempat yang tak diketahui orang. Kemudian dia
meninggal dalam Perang Yamamah, dan tidak
diketahui bekasnya."

Ibnul Mundzil lbnuAbi Hatim, danAbu Syek*r
meriwayatkan dari Qatadah, ia berkata, "Ketika
Rasulullah dalam perjalanan untuk Perang Tabuk,
di depan beliau ada beberapa orang munafik. Mereka
berkata,'Apakah orang ini berharap akan dibuka-
kan untuknya benteng dan istana negeri Syam?
Tidak mungkin, tidak mungkin!'lalu, Allah mem-
beritahukan hal itu kepada Nabi. Kemudian beliau
bersabda, Tahanlah rombongan ini!' Kemudian
beliau berkata kepada merelc4'I(amu telah berkata
begini dan begini.'Mereka menjawab, Wahai Rasu-
lullah, sesungguhnya kami hanya bercanda dan
bermain-main?' Lalu, Allah menurunkan ayat ten-
tang mereka dan apayang mereka katakan itu."
"...Sesunguhnya kami hanya bersendn gurau dan
bumain-mnin...."

Seakan-akan inilah masalah-masalah terbesar
yang mereka tentang, padahal ia memiliki hubung-
an yang kuat dengan pokok akidah. Seakan-akan
masalah-masalah besar ini mereka permainkan.

"...Kanlmnlah, Apalah pantas lwmu selalu berolok-
olnk terhadnp Allalr, ayat-ayat-Nya, dnn Rasul-Nya?"'

Oleh sebab itu, karena besarnya kejahatan itu,
maka dinyatakan kepada mereka secara terus
terang bahwa mereka telah mengucapkan kalimat
kufur dan menjadi kafir setelah beriman karena apa
yang mereka nyatakan itu. Mereka diancam de-
ngan azab, yang akan dihindarkan dari sebagian
mereka apabila ia segera bertobat dan beriman
secara benar. Namun, azabifutidak akan dilepas-
kan dari orang yang tetap dalam kemunafikannya
dan tetap memperolok-olokkan Allah, ayat-ayat-

Ny4 Rasul-Nya, akidahnya, dan agamanya,

',.Disebabknn mnela adalnh orang-orang yang whlu
bnbuat dosa.'

Ctri-Ciri Umum fi:"o- Muna.ftk
Setelah memaparkan beberapa contoh tentang

perkataan-perkataan dan perbuatan kaum munafik
beserta pola pikirnya, maka selanjutnya ditetap
kanlah hakikat kaum munafk dengan ciricirinya
secara umum. Dipaparkanlah ciri pokokyang mern-
bedakan mereka dari kaum mukminin yang benar-
benarberiman, dan ditetapkannya azab bagi mereka
semua,

<,_i:&:6LAfi U.{Itj'ohA
5#t,-c- jj-ifir;ft <;#jkAi
t"<44;fi15t-'e#,ifrWeS
,+4{\5 <44{fr Kt 16 t, S}+lit
httU::W.6;{".)gF-VKrt

tVl"E;i33
"Orang-orang murafik laki- lnki dnn wanita, sebagian
dmgan sebagtan yang lain adnlnh sama, mnela menluruh
manbuar y ang mungknr dan mzlnrang berbuat y ang mak-
ruf snta mnelw menggenggamkan tangannya. Mnekn
tekh lup a lrzpann AIkh makn Alkh melupaknn mmlw.
Sesungguhnya orang-orang murwfk itulnlt oratg-nrang
yang fasik. Allah mengancam orang-orang munafk
lnki-kki dan wanita serta orang-orang lmfir d.engan

nnaknJalanrwm. Merelu lulcal di dalnmnya. Cukuplnh
neralw itu bagi mnelw. Allah rnelakrnti mnelu, dnn
bagi muekn az!.b yng lulwl." (atlaubah: 67-63)

IGum munafik baik laki-laki maupun wanita itu
wataknya dan pembawaannya sama, tabiatnya
sama. Orangorang munafk ihr pada semua masa
dan semua lokasi, selalu berbeda antara perkataan
dan tindakannya. Akan tetapi, semuanya kembali
kepada karakter yang sama dan bersumber dari
sebuah sumber. Niatnya busuk, hatinya tercela.
Suka memfitnah, suka menyembunyikan, suka me
lakukan tipu muslihat, lemah kalau berhadapan,
takut unhrk berterus terang. Ihrlah sifat dasar mereka.

Sedangkan, perilaku mereka ialah suka menyr-
ruh berbuat mungkar dan mencegah dan meng-
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halang-halangi perbuatan yang baik, bakhil untuk
menginfakkan harta kecuali dengan maksud riya
(pamer) kepada masy arakat. Ketika menyuruh ber-

buat mungkar dan mencegah perbuatan makrul
mereka melakukannya dengan sembunyi-sem-
bunyi, tidak terang-terangan. Mereka melakukan-
nya dengan penuh tipu muslihat, dengan mem-
fitnah dan mencela.Karena, mereka tidak berani
melakukannya secara terang-terangan kecuali
kalau situasinya aman.

Mereka lupa kepada Allah. Mereka tidak mem-
perhitungkan kecuali perhitungan manusia dan
perhitungan untung rugi di dunia. Mereka tidak
takut kecuali kepada orang{rang kuat yang dapat
menghinakan mereka dan membujuk mereka.
Maka, Allah melupakan mereka, tidak menimbang
merefa, dan tidak menganggap mereka- Begitulah
kedudukan mereka di dunia di sisi manusia, begitu
juga kedudukannya di akhirat di sisi Allah.

Manusia tidak memperhitungkan kecuali orang-

orang yang kuat dan berani berterus-terang, yang
berani menyampaikan pikirannya kepada masya-

rakat dengan penuh tanggung jawab. Mereka siap

menghadapi manusia secara terang-terangan de-

ngan pemikiran-pemikirannya, dan mereka siap
melakukan perang atau berdamai di siang bolong
(secara transparan). Mereka melupakan manusia
untuk mengingatTuhannya manusia. Karena itu,
mereka tidak takut dicela orang lain dalam me-
nyampaikan dan melakukan kebenaran. Mereka
selalu diingat oleh Allah, lalu diingat dan diper-
hitungkan oleh manusia.

"... Sesungguhnya oratg-orang murnfk itul,ah orang-

orang yangfosrrt. " (at-Taubah: 67)

Merekakeluar dari iman dan menyimpang dari
jalan yang benar. Allah mengancam mereka dengan
tempat kembali sebagaimana yang diancamkan
kepada orangorang kafir,

'Allnh menganmm nrang- zrang rnunafik lnki-lnki dnn

w anitn dnn orang- orang kafr furtgan nnaknJalnnnam.
Mnelm lul(nl di dnlnmnya. Cukuplnhnualm itu bagi

merel(n..,."

Cukuplah neraka itu bagi mereka, cukup untuk
membalas kejahatan mereka.

'Allnh rneLalsnti mzrelca... "
Maka, mereka terjauhkan dari rahmatAllah,

"... dnn bagi merela wl yrry lceknl."(at-Taubah : 68)

Inilah tabiat orang-orang fasik, menyeleweng,
dan sesat. Ini bukan barang baru lagi. Dalam se-
jarah manusia banyak sekali padanan dan contoh-
contohnya- Sejarah manusia banyak memuat contoh
manusia seperti itu sebelumnya. Orang-orang
terdahulu itu telah mendapatkan akibatyang sesuai

dengan kefasikan dan penyimpangannya dari fitrah
yang lurus dan jalan yang lempang, setelah mereka
bersenang-senang dengan jatah yang ditentukan
untuk mereka di dunia ini. Padahal, mereka itu
lebih kuat dan lebih banyak harta dan anaknya.
Namun, semua itu tidak dapat menolong mereka
sedikit pun

Al-Qur'an mengingatkan kaum munafik ini akan
apa yang telah menimpaparapendahulu mereka.

Juga menunjukkan kepada mereka bahwa kaum
terdahulu itu menempuh jalan hidup seperti
mereka. Diingatkannya mereka agar tidak meng-
alami nasib serupa, dan supaya mereka mendapat-
kan pehrnjuk,

'6fi;j&'6r}u=WcO.itK

tc,;;t&4i;7;-tr,
"(Keadann lamu hni nrang-orang munafik dnn mu-
syrikin adnkh) seperti kzadnan lrang-orang |ang se-

belum knmu. Mnela lebih laat daripad"a lcamu, d.an

lzbih banyak h"arta bm"dn dnn annk-arnknja dnripada
lamu. Makn, merelm telah menikmati bagian rnuekn,

dan Immu telah menikmati bagianmu sebagaimana

orang-nrang y ang s eb elummu menikmati bagianny a.

Kamu mempucalaplan ftnl yang batil) sebagaimana

mnekn mempncalaplannya. Mnela itu, amalannya

mmjadi sia-sia di dunia dnn di akhirat; dnn merekn

itulah orang- orarry y atry merugi." (at{hubah: 69)

Mereka teperdaya oleh kekuatannya, terfitnah
oleh harta dan anak-anak. Adapun orang-orang
yang hatinya berhubungan dengan kekuatan ter-
besar (kekuatan Allah), maka mereka tidak akan
teperdaya oleh kekuatan sepintas yang diberikan
kepada mereka di dunia, karena mereka takut ke-
pada7-atYang Mahakuat Oleh karena itu, mereka
mempergunakan kekuatan mereka unhrk menaati-

Nya dan menjunjung tinggi kalimat-Nya.tlit*
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Mereka juga tidak teperdaya oleh harta dan
anak-anak, karena mereka tahu siapa sebenarnya
yang telah memberi mereka harta dan anak-anak
\tu.Karena itu, mereka ingin selalu mensyukuri
nikrnatnikmatNya, dan menggunakan harta dan
mengarahkan anak-anaknya unfuk menaati Allah.
Sedangkan, rnereka yang hatinya menyirnpang dan
menjauh dari Sumber kekuatan dan kenikmatan,
maka mereka bersikap sombong dan durhaka di
muka bumi. Mereka bersenang-senang dan makan-
makan sebagaimana binatang,

".. Merela itu, amnlanrry a mmj adi sin-sin di dunin dan
di akiirat...."

Sia-sia secara total, karena amalannya itu seperti
hrmbuhan yang tidak berakar. Tidak mantap, ddak
dapat tumbuh, dan tidak dapat berkembang.

".. Merelm itulbh orang- mang y ang rugi. "
Merugi segala-galanya, tanpa disebutkan batas

an dan perinciannya.
Kemudian dikemukakan khithab (firman) ke-

pada manusia secara umurn, seakan-akan menun-
jukkan keheranan terhadap orangorangyang me.
nempuh jalan hidup orang-oftmg yang binasa itu
dan tidak mau mengambil pelajaran darinya

)G,d;;4br6;$Li6i,i1
Ls;fiv-UrrLlt5:Ft9l;;;;#j
;iAi4-xi6r^(3?4\r&fi "rri

t6L6.#Yi'(633
"Belumlrnh danng kepatla mneka berita pmting
tentnng mang-uang yang sebelum mnela, (y aitu) kaum
Nuh' Ad, Iiamud lwum lbrahim, pmduduk Madyan,
dan (p mdnduk) ugeri-wgni y ang ttlnh rrumah ? Hnh
dntmg l"podo merelca rasultasul dengan membaua
lutnangan yang nyata. Makn, Allnh tidaklnh selali-
lal;i rnenganinya mneka, tetapi- nterekalah yang
mmganiaya diri mnela sendiri."(at{aubah: 70)

Orang-orang yang bersenang-senang dengan
tidak sadar, dan menempuh jalan hidup orang-
orzngyang binasa dan tidak menganrbil pelajaran
darinya ..., "BelumJenh dotorrg lupada muelu bmita
penting tentang orang-ffiang yang sebelum merekn"
yang telah'menernpuh jalanhidup sepertiitu? Yaitu,
"knum Nuh'l, dan merekatelah ditenggelamkan
oleh ibanjir'besar sehingga seluruh,perrrtrkaan

bumi menjadi lautan yang menakutkart. "Kaum
Aad'yang telahdihancurkan dengan angin puting
beliung yang amat keras. "Kaum Tsamud" yang
telah disiksa dengan petir dan halilintar. "Kaum
Ihrahim " yang telah dibinasakan orangorang yang
sombong dan sewenang-wenang, dan diselamat-
kanlah Nabi lbrahim. Dan, "pmduduk Madyan"
yang ditimpa gempa bumi dan tanah longsor; dan
"penduduk negeri-negeri yang telah musnah" yuf;.t
negeri kaum Luth yang telah dimusnahkan oleh
Allah kecuali hanya sedikityang tidak.

Belumkah datang kepada mereka berita penting
tentang orang-orang yang "telah danng kepada
mneka rasul-rasul dmgan mnnbawa luterargan yang
nyata",lalu mereka dustakan? Kemudian Allah
menyiksa mereka karena dosa-dosa mereka,

'..Makn, Allnh selwk-l@li tidnk menganiaya muela,
tztapi mnelrnlnh yang mmganiny a diri mnela s mdiri. "

Jiwa yang menyeleweng dan menyombongkan
kekuatan dan kekayaan itu tidak juga mau sadar
dan tidak mau memperhatikan. Tidak bermanfaat
pula pengalaman masa lalu itu kecuali bagi orang
yang mata hatinya terbuka untuk melihat sunna-
hrllah yang tidak pernah berganti dan tidak pernah
bersikap pilih kasih kepada seseorang di antara
manusia ini. Banyak orang yang diuji Allah dengan
tliberi kekuatan dan kenikmatan atau kekayaan,
tetapi mata hatinya tertutup. Sehingga tidak dapat
memandang puing-puing kehancuran orzmgorang
kuat sebelum mereka, dan tidak menyadari akibat
yang menimpa orang{rang durhaka dan semena-
mena di masalalu.

Maka, padavraktu ihr berlakulah ketentuan Allah
atas mereka. Pada waktu itu berlakulah sunnah
Allah pada mereka. Padawaktu itu Allah menyiksa
mereka dengan siksaan Zat Yang Mahaperkasa lagi
Mahakuasa. Sedangkan, mereka berbolak-balik di
dalam kesenangan mereka, berktrayal-lifrayal ten-
tang kekuatan mereka, padahal Allah meliputi
mereka dari belakang mereka.

Itulah kelalaian, kebutaan, dan kejahilan yang
kita lihat menyertai orang-orang yang memiliki ke
kuataan, kekayaan, dan kemewahan. Kita lihat
orang-orang demikian itu pada setiap masa dan
setiap lokasi, kecuali orang yang dirahmati oleh
Allah dari hamba.hamba-Nya yang tulus.
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Sifat-Sifat Umum Kaum Mukminin
Sebagai kebalikan dari sifat-sifat kaum munafik

dan kafir, dipaparkanlah sifut-sifat kaum mukminin
yang benar. Yakni, yang sifutnya berbeda dengan
tabiat kaum munafik dan kafr, perilakunya berbeda
dengan mereka, dan tempat kembalinya pun berbeda,

6')t 6ir1i T 

^ Lt's::,i t, i"fiV
i j:51 6 -^4J 9, *l;6j i. sfr.
,1:13:'$3 5 ;;t 61 6,r#31i{'ti 6 } i'!J A;-';"A\3 .7,1(i.ft -z 4"1.

P)

bagaimana tampak dalam kesamaan tabiat, akhlak,
dan perilaku di antara mereka UngkapanAlQur'an
yang cermat tidak melupakan makna ini di dalam
menyifati kaum munafik dan kaum mukminin ini,

"Orang-orang munafik laki-laki dnn w anitn, sebagian

dengan sebagian yang lain adalah sama...." (at-
Taubah:67) t
"Orang-orang yang beriman, lelnki dan wanita, se-

bagian merelm adnlah mmjadi penolong bagi sebagian

yang lnin...."

Tabiat seorang mukmin adalah tabiat umat
mukmin, yaihr tabiat bersahr dan setia kawan, tabiat
saling menjamin. Tetapi, saling menjamin di dalam
merealisasikan kebaikan dan menolak kejahatan.

'...Merekn menyuruh mengerjalwn yartg mnleruf dan

mencegah dnri yang munglwr*"

Untuk merealisasikan kebaikan dan menolak
kemungkaran itu memerlukan kesetiakawanan,
saling menjamin, dan saling menolong. IGrena ihr,
umat beriman harus berbaris dalam safu barisan,
jangan sampai dimasuki oleh unsur-unsur per-
pecahan. Kalau terjadi perpecahan di kalangan go
longan beriman, maka di sanatenhr ada unsur asing
yang menyimpang dari tabiatrrya menyimpang dari
akidahnya, dan unsur inilatr yang membawa per-
pecahan. Mungkin ada unsur kepentingan pribadi
atau penyakit hati yang menghalangi implementasi
sifatutamakaum mukminin dan menolaknya, sifut
yang telah ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha
Mengetahui lagi Mahawaspada.

"Sebagian mnelu mmj adi pmolong bagi sebaginn yatg
lnin....'

dengan mengarahkan kesetiakawanannya ini unhrk
melakukan amar makruf dan nahi mungkar, men-
junjung tingei kalimatAllah, dan unhrk merealisasi.
kan pesan-pesanAllah unhrk umat ini di muka bumi.

"... D an mendirilan shaht,..'

sebagai tali penghubung yang menghubungkan
mereka denganAllatr.

"...Dan menunailan 7gJ@t....'

sebagai suahr kewajiban yang dapat menjalin
hubungan antarsesama anggota masyarakat mus
lirn Juga unhrk merealisasikan kesetiakawanan dan
saling menanggung dalam bentuk material dan
sipirihral.

".,Merelffi taat lapada Allnh dnn Rnsul-Ny a.... "

{lfr 3{r t'}-g- 3r,i'if Ly-ialrl&_9 + l+>e,f
t z/t lt, / n7 

"a 4z;t .z /L 71 I z ,'7^

t77 t rt. ,//
4J' f{F l,i

;6.liti#,y6?**{(,Gfi
Lr;iia$a!ryi$'rd-or9

i#Wr;^6f,AAitc
'Dan orang-urang yang bniman, lelaki dan wanitn,
sebagian merelu (adal"oh) rnmjadi penolong bagi se-

bagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan)

y arry mabuf, mmtegah dnri y ang munglwr, mmdirilun
shnlat, menunaikan zplwt, dan mereka taat leepada

Allah dan Rasul-Nya. Mnekn itu alan diberi rahmat
ol,eh Allah. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi
Mahabijalcsana. Allnh menjanjikan leepada orang-

orang yang mukmin lzlaki dan wanita, (aknn men-

dnpat)surgayangdibawaltnyammgalirnngai-sungai,
Iulml mereka di dalamnya, dnn (mendnpat) tempat
tempat yang bagus di surga Adn. Keridhnan Allah
adalah lebih besar; itu adalah fuberuntungan yang
b es ar. " (atlaubahz 7 L -7 2)

Apabila watak dan tabiat kaum munafik laki-laki
dan wanita adalah sama, maka orangorang muk-
min laki-laki dan wanita, sebagian merekd menjadi
wali atau penolong bagi sebagian yang lain. Orang-
orang munafik laki-laki dan wanita, meskipun ka
rakter dan tabiat mereka sam4 mereka tidak sam-
pai pada tingkat sebagai penolotlg bagi sebagian
yang lain. I(aren4 kewalian itu membutuhkan ke
beranian, bantuan, kerja sama, dan rasa saling me
nanggung beban dan rasa senasib sepenang-
gungan. Sedangkan, tabiat munafik tidak mau me
lakukan semua ini, walaupun terhadap sesama
orang munafik sendiri. Orang-orang munafk itu
individualistik, hanya mementingkan diri sendiri,
lemah, dan kerdil. Mereka bukan sebagai kelom-
pokyang solid, kompak, kuat, saling menjamin, se
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Maka, tidak ada keinginan bagi mereka selain
menaati perintah Allah dan perintah Rasul-Nya.
Tidak ada bagi mereka undang-undang selain
syariatAllah dan Rasul-Nya" Tidak ada bagi mereka
manhaj selain agamaAllah dan Rasul-Nya. Tidak
ada bagi mereka pilihan lain apabilaAllah dan Rasul-
Nya telah memuhrskan suafu perakara. Dengan
demikian, mereka dapat menyatukan manhaj,
sasaran, dan jalannya Sehingga mereka tidak akan
bercerai-berai dengan menempuh jalan-jalan lain
dan menyimpang darijalan yang lurus dan lempang.
"*.Mnela itu almn dibui rahmnt olzh Allah...."

Rahmat itu tidak hanya di akhirat saja melainkan
yang pertama-tama terdapat di dunia ini. Rahmat
Allah itu meliputi setiap orangyang melaksanakan
fugas amar makruf dan nahi mungkar ini, serta
mengerjakan shalat dan menunaikan zalat, dan me
liputi jamaah atau masyarakat yang terdiri dari
pribadi-pribadi yang saleh semacam ini.

RahmatAllah terwujud dalam ketenangan hati,
dalam berhubungan dengan Allah, dan dalam ke
terpeliharaan dan keterlindungan dari fihrah dan
peristiwa-peristiwa yang menggoncangkan. Ratrmat
Allah terwujud dalam kesalehan jamaah, dalam
saling membantu antara satu dan yang lain, dan
dalam rasa senasib sepenanggungan. Juga dalam
ketenangan masing-masing anggota di dalam
menghadapi kehidupan dan ketenangan hatinya
unhrk mendapatkan keridhaan Allah.

Empat sifat yang ada pada oran g mukmtn (amar
bil ma'ruf lnenyruh mengerjakan keb atkan', nnlrlu
'anil-munkar'mencegah dari yang mungkar', men-
dirikan shalat, dan menunaikan zakat) ini merupa-
kan kebailkan dari sifat-sifat orang munafik. Yaitu,
amar bil-munkar'menyuruh mengerjakan yang
mungkar', nalryu'anil-ma'ruf'melarang berbuat
kebaikan', melupakan Allah, dan menggenggam
tangan (tidak mau menunaikan zakat atau memberi
bantuan).... Rahmat Allah bagi orangorang muk-
min merupakan kebalikan laknatAllah bagi orang-
orang munafik dan orangorang kafir.

Nah, orangorang mukmin yang memilki sifat-
sifat seperti inilah yang dijanjikan Allah untuk diberi
pertolongan dan kekuasaan di muka bumi, agar
mereka dapat melaksanakan ajaran yang benar dan
lurus kepada manusia.

"...Sesunguhnya All"ah Mahaperltasa l"agi Maha-
bij alcs ana. " (at{bubah: 71 )

Mahakuasa untuk memperkasakan golongan
beriman, supaya sebagian mereka dapat menjadi

penolong bagi sebagian yang lain dalam mengem-
ban tugastugas ini. Mahabijaksana dalam menentu-
kan pertolongan dan keperkasaan bagi mereka,
agar layak memimpin dunia dan menjaga kalimat
Allah di antaramanusia.

Apabila azab Jahannam sedang menantikan
or:mg{rang munafik dan orang-orang kafr, laknat
Allah selalu mengintai mereka, dan kelupaan
mereka kepada Allah menjadikan mereka dalam
kegelapan dan keterhalangan dari rahmat-Nya;
maka sebaliknya, kenikmatan surga sedang me-
nantikan orang{rang yang beriman,

' Allnh mmjanjilan lupadn nrang-oranglang mukmin
lelaki dan wanita, (akan mendapat) surga yang di
bawahnya mengalir sungai-sungai, kelnl mereka di
dnlamny a, dnn (mmdapat) tempat-temp at yang bagus
di surga Adn,.."

Yakni, unhrk mereka tempati dengan tenang dan
tenteram. Dan lebih dari itu, mereka akan men-
dapatkan kenikmatan yang lebih besar dan lebih
agung lagi,

"...Dan knidhnnn Allnh adakh hbih besar...."

Surga dengan segala macam kenikmatan yang
ada di dalamnya itu masih kecil dan rendah nilainya
bila dibandingkan dengan besarnya keridhaan
Allah yang amat mulia.

"...Dan leridhaan Allnh adalnh lebih besar.... "
Sejenak berhubungan dengan Allah, sejenak

menyaksikan keagungan-Nya, sejenak meninggal-
kan tawanan hrbuh sertameninggalkan beban dan
keinginan dunia yang bersifat sementara, adalah
saat yang memancarkan sinar dalam lubuk hati
manusia yang terdalam, yang tak dapat dilihat oleh
mata kepala. Itulah saat bersinarnya ruh dengan
secercah cahaya dari ruh Atlah. Waktu sejenak
yang jarang didapat oleh manusia kecuali hanya
sedikit saja, dalam cahaya jiwa yang jernih, akan
menjadikan segala kenikrnatan dan semua harapan
menjadi kecil berdampingan dengannya. Maka,
bagaimana lagi dengan keridhaan Allah yang me
liputi semua roh ini, yang dirasakan tanpa pernah
terputus dan berhenti?

'... I tu adnlnh lub mtntungan y ang b e s ar. " (at-Taubah :
72)
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Berjihad Melawan Orang-Orang Ka^fir
dan Munalik

Sesudah menjelaskan sifat-sifat orang-orang
mukmin yang sebenarnya, dan sifat orang-orang
munafik yang mengaku-ngaku beriman, Allah me
merintahkan Nabi.Nya untuk berjihad melawan
orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Al-
Qur'an menetapkan bahwa orang{rang munafik
itu telah mengucapkan kalimatkekafiran dan telah
kafir sesudah Islam. Mereka menginginkan se-

suatu yang merupakan bisikan kekafiran yang telah
mereka masuki itu, tapi Allah menggagalkannya.

Al-Qur'an juga menunjukkan keheranan atas

tindakan mereka menyakiti Rasulullah yang ke-
terutusan beliau justru membawa kebaikan dan
kesempurnaan bagi mereka. Al-Qur'an menganjur-
kan mereka bertobat, dan menakut-nakuti mereka
agar tidak meneruskan kekafiran dan kemunafi-
kannya,

"WlJWi4s::ir"6L\+:$ry
&6jE$)a\;e;-tfi+i{J6
"+-!;,{':,\fi U'FJt'zg1}6"i|i\}66
A;;il&6"JJir6u,\ jctrai.F,

tr i;\i;1"5:A G 4tj!:,9 iM n
.z j'IicA(r7tSr)gAiC461:Lxt

#vssljo
"Hai Nabi, berjihndlah (melawan) orang-orang lafir
dan orang-orang munaf,k itu, dnn bersilap knaslnh
terhndap merelw. Timpat mnelm ialah neralaJalnn-
nam. Itulnh tempat lembali yang seburuk-buruhrya.
Mqela (orang-orarry munnfk itu) bnsumpah fungan
(nama) Allah bahwa merelw tidnk menganlan (se-

suatu yang menyakitimu). Sesungguhnya mnekn telah

mengucaplun perkntann kzlnfrara d.an telah menjadi
lafir s audnh Islam, s er ta mengingini ap a y ang mne lw
tidnk dnpat mnuapainy a. Mnela tidnk mennln (Allah

dnn Rnsub Ny a), Iu cuali larmn Allah dnn Rnsul- Ny a

telah melimpahkan lurunia-Nya kepadn mereka.

Mal@, j il@ mnela butobat, itu adnlnh bbih baik bagi

mnelu. Dan, jila merelw bsrpaliry niscaya Allnh aknn

mngaab mnelu dtngan arutr y ang pedih di dunia dnn

di akhirat. Merelw sekali-kali tidak mempunyai
pelindung dan tidak (puk) pmnlong di mulw bumi."
(at{bubah:B-7a)

Rasulullah dahulu biasa bersikap lunak, tidak
ambil pusing, dan lapang dada kepada kaum munafk.
Maka, sekarang masa kelunakan itu telah sampai
pada batasnya, dan masa toleransi telah sampai
ajalnya. Rabbnya memerintahkan beliau agar
menempuh langkah baru terhadap mereka, dan
menyamakan mereka dalam nash tersebul Beliau
dihrgasi unhrk berjihad melawan mereka-mereka
itu, dengan jihad yang keras dan tegas, tidak ada

kasih sayang dan berlunak-lunak dengan mereka.
Sikap lunak itu ada tempatnya, dan sikap keras

juga ada tempabrya Apabila masa bersikap lunak
ihr telah habis, maka datanglah masa bersikap
keras. Apabila telah habis masa bersabar-sabar,
maka datanglah masa untuk bertindak tegas dan
pasti. Memang gerakan itu memiliki hrnhrtan-tun-
tutan, dan manhaj itu memiliki tahapan-tahapan.
Sikap lunakpada suahrwaktu kadang-kadang me
nyakitkan, dan sikap menunda-nunda kadang-
kadang membahayakan.

Terdapat perbedaan pendapat mengenai jihad

dan sikap keras terhailap kaum munafik itu. Apakah
dengan pedang (senjata) sebagaimana yang diri-
wayatkan dari Ali bin Abi Thalib dan dipilih oleh
Ibnu Jarir, ataukah bersikap keras di dalam bergaul
dengan mereka-dan menyingkap rahasia-rahasia
mereka untuk dilihat masyarakat umum sebagai-
mana diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a dan sebagai-

mana yang terjadi bahwa Rasulullah tidak mem-
bunuh kaum munafk?

'Mnela (orang-orang munafik itu) bnsumpah dcngan
(narnn) Allah bahwa mnekn tidnk mengatalan (se'

suatu yang menyahitimu). Sesunguhnya mnelm telnh
mmgucaplcnn perknta.an lulafran, dnn tel,ah menjadi
lafir sesudnh Islnm, snta mmgingini apa y ang maelm
tidnk dnpat mmmpainy a.... "

Nash ini secara umum memaparkan keadaan
kaum munafik dalam banyak kesempatan. Juga
menunjuk kepada kejahatan yang telah berkali-kali
mereka inginkan terhadap Rasulullah dan kaum
muslimin. Di sana terdapat beberapa riwayatyang
menyebutkan peristiwa khusus berkenaan dengan
sebab hrunnya ayat ini.

Qatadah berkata, 'Ayat ini turun mengenai
Abdullah bin Ubay. Yaitu, ketika ada dua orang yang

sedang berkelahi, yang satu orang Juhainah dan
yang sahr orang Anshar, lalu orang Juhainah itu
menang. IGmudian Abdullah berkata kepada orang
Anshar, 'Mengapa Anda tidak membanfir saudara

fuida? Demi Allah, sesungguhnya perumpamaan
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kami dengan Muhammad adalah seperti yang
dikatakan orang, "Gemultkanlah anjingmu, niscaya
dia akan menggigitnu."

Abdullah berkata, 'Sungguh, jika kami kembali
ke Madinah, niscaya orang-orang yang perkasa
akan mengusir orang-orang yang lemah.' Kemu-
dian ada seorang lelaki muslim menyampaikan
berita ini kepada Nabi. Ialu, beliau mengutus lelaki
tersebut untuk menanyakannya kepada Abdullah
bin Ubay. Kemudian Abdullah bersumpah dengan
menyebut nama Allatr bahwa dia tidak mengatakan
hal itu, lalu Allah menurunkan ayat ini."

Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir meriwayatkan de.
ngan isnadnya dari Ibnu Abbas, katanya, "Rasu-
lullah duduk di bawah bayang-bayang sebatang
pohon. I-alu, beliau bersabda, 'Sesungguhnya akan
datang kepada kalian seorang manusia yang me-
lihat dengan mata setan. Maka, apabila dia telah
datang, janganlah kalian berbicara kepadanya.'
Tidak lama kemudian muncullah seorang lakiJaki
yang matanya berwarna kebiru-biruan, lalu Rasu-
lullah memanggilnya. Kemudian beliau bertanya
kepadanya, Mengapa engkau dan teman-ternanmu
mencelaku?'I-alu, lelaki itu pergi kepada teman-
temannya. Kemudian mereka bersumpah dengan
namaAllah bahwa mereka tidak mengatakan itu,
sehingga Nabi melewati mereka. KemudianAllah
AzzawaJallamenurunkanayal'Yahlifuunabillaahi
mnn qaaluu ...'Muelm bersumpah dmgan rnmn Allah
bahwa mereka tidak rnengataknn sesuatu yang me-
nyakitimu...."'

Diriwayatkan dari Urwah ibnuz-Zuber dan
lainnya yang isinya bahwa ayat ini hrun mengenai
al-Jallas bin Suwaid ibnush-ShamiL Ia mempunyai
anak tiri dari istrinya yang bernama Umair bin
Sa'ad. [alu, al-Jallas berkata'Jika apa (agama) yang
dibawa oleh Muhammad itu benar, makakita lebih
jelek daripada keledai yang kita naiki ini." Kemu-
dian Umair berkata, "\Mahai Jallas, sesungguhnya
engkau adalah manusia yang paling saya cintai,
paling bagus ujian yang dihadapinya r"nenurut saya,
dan paling hebat menghadapi sesuatu yang tidak
disukai orang. Engkau telah mengucapkan suatu
perkataan yang seandainya saya yang mengucap
kannya, niscaya saya akan dipermalukan. Dan, se
andainya saya diamkan, niscaya perkataan ihr akan
membinasakan saya Salatr satunya lebih saya sukai
daripadayang lain."

Kemudian beritatentanghal itu sampai kepada
Rasulullah. Ialu, Jallas mengingkarinya dan dia
bersumpah dengan nama Allah bahwa dia tidak

berkata begitu. Kemudian Allah menurunkan ayat-
ayat tersebul [alu, lelaki itu berkata, "sesungguh-
nya saya telah mengucapkannya, tetapi Allah me
nawarkan tobat kepada saya, lalu saya bertobat."
Kemudian diterimalah tobatnya....

Akan tetapi, riwayat-riwayat ini tidak sinkron de
ngan kalimat (ayat) yang mengatakan,'Dan mtng-
inginlwn apa yang rnnelm tidak dapat mencapainya."
Kalimat ini membantu riwayat-riwayat yang me-
ngatakan bahwa yang dimaksud dengannya ialah
keinginan kaum munafik pada saat kembali dari
Perang Tabuk untuk membunuh Rasulullah de-
ngan sembunyi-sembunyi ketika beliau pulang dari
Tabuk. Berikut ini kami pilih salah sahr riwayat ihr.

Imam Atrmad mengatakan bahwa telah dicerita-
kan kepadanya oleh Yazid dari al-Walid binAbdullah
bin Jami', dariAbuThufail, ia berkata, "Ketika Rasu-
lullah pulang dari Perang Tabuk, beliau meme
rintahkan seorang hrkang seru untrk menyerukan,
"Sesungguhnya Rasulullah telah mengambil jalan
naik yang sempit, maka janganlah ada seseorang
yang menempuh jalan ifu.'

Maka, ketika Rasulullah sedang dipandu oleh
Hudzaifah dan kendaraannya digiring oleh Ammar,
tiba-tiba ada sekelompok orang yang tertutup
mukanya dengan mengendarai beberapa ekor unta
Lalu, mereka memperdayakan Ammar ketika dia
sedang menggiring kendaraan Rasulullah Kemu-
dian Ammar memukul muka unta-unta mereka ifu .

lalu, Rasulullah bersabda kepada Hudzaifah,
Tunggu, hrnggu.' Sehingga Rasulullah turun dan
Ammar kembali. Kemudian beliau bertany4 Wahai
Ammar! Apakah engkau mengenal kaum itu?'
Ammar menjawab, 'Saya mengenal unta-unta itu
secara umum, tetapi wajah-wajah kaum ifu tertutup
kain.'Beliau bertanya lagi, Tahukah kamu, apa
yang mereka inginkan?' Ammar menjawab,"Allah
dan Rasul-Nya lebih mengetahui.' Beliau bersabda,
'Mereka hendak menjadikan kendaraan Rasulullah
lari lantas menjahrhkannya.'

Kemudian Ammar bertanya kepada salah se
orang sahabat Rasulullah, 'Aku mohon engkau
bersumpah dengan nama Allah, berapakah junrlah
orang yang turut menempuh jalan sempit itu?'
Sahabat itu menjawab,'Empat belas orang.' Ammar
berkata, Jika engkau termasuk mereka, berarti
jurnlahnya lima belas.' Kemudian Rasulullatr meng-
hifimg. Tiga orang dari mereka berkata,'DemiAllah,
kami tidak mendengar apa yang diserukan oleh
tukang seru Rasulullatr, dan kami tidak mengetatrui
apayang diinginkan kaum ihr.' lalu, Ammarberkata,
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'Aku bersaksi bahwa dua belas orang yang lain itu
memerangi Allah dan Rasul-Nya dalam kehidupan
dunia dan pada hari ketika berdiri para saksi."'

Peristiwa ini mengungkap niat busuk yang di.
sembunyikan dalam hati kaum munafik ihr. Baik ini
maupun peristiwa lain semacam itu yang dimak-
sudkan oleh ayat ini, maka secara menakjubkan
ayat ini membongkar pengkhianatan yang disem-
bunyikan kaum itu di dalam hati mereka.

Nash ini menunjukkan keheranan terhadap
sikap mereka itu,

"..Mnelw tidak mencela (Alkh dan Rnul-Nya) k-
atali larmn Allnh dnn Rasul- Ny a telnh melimp ahlwn
lwrunia- Ny a kep adn msrekn.... "

Maka, bukan karena keburukan yang diberikan
Islam kepada mereka yang menjadikan mereka
mencela dan menyakiti Rasul seperti itu, melainkan
karena karunia yang telah diberikan kepada me
reka setelah masuk Islam. Juga karena kemewahan
yang mereka peroleh yang menyebabkan mereka
bertindak seperti itu.

Kemudian dialirhirilah keheranan terhadap sikap
mereka dan sesudah terkuaknya rahasia mereka itu
dengan menetapkan hukum yang pasti,

'..-luIaka, jilca mereka butobat, itu adalnh lebih baik
bagi mnelrn. Dan, jilm mnelw bnpaling, niscaya Allah
akan mengalab mereka dengan azab yang pedih di
dunia dnn di akhirat. Mnela selali-lmli tidnkm.em-
punyai pelindury dan tidak (puk) pmolnrry di mulw
bumi."(atltanbahz 7a)

Setelah semua ini, pintr tobat pun masih terbuka
lebar. Maka, barangsiapa yang menghendaki ke
baikanbagi dirinya, hendaHah ia memasuki pintu
tobatyang terbuka ini. Dan, barangsiapayang ingin
terus menempuh jalan hidup yang bengkok, maka
akibatnya sudah diketahui. Yakni, azab yang pedih
di dunia dan di akhirat, dan tidak ada yang dapat

memberi pertolongan kepadanya di dunia ini (apa-

lagi di alfiirat). Silakan memilih, karena akibat baik
ataupun risikonya akan diperoleh sendiri,

"..-I,Ialt4 jiln mnelu batobat, itu adalnh lsbih baik

bagi mncla. Daq jila mnela bnpaling niscaya Allah
alwn mmgaatr mnela dzngan wb yang pedih di dunin

dan di akhirat. Mnelu selmli-lali tidak munpunyai
pelindung dnn tidnk (pula) penolnng di mulw bumi."

Perkataam dan Tindakan Kaum Munafik
Sebelum dan pada Wakar Perang Berlangsung

'"i':j5i-gi:'a(f(A!^l34tA&3#
. g5 ;r,#\:l* #|*tt\ii'1K{t
o6t1t"e1#6;*;ii6&4,W
q;rcrr.:fri\j{Er14ilA.i.JLfu .}
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'Dan di antara mnelw al.a orangyang telah berilcrar

lepadn Allnh, 'Sesungguhnya jika AIkh mernberilan
sebagian knrunia-Nya kepada lwmi, pastilah ltnmi
alan busedelah dan pastilah lnmi termasuk orang-
orang lang saleh.' Setelah Allnh membnikan l"podo
mercla sebaginn dnri lurunia-Nya, muelw kikir dmgan

larunia itu, dan berpaltng, dan merelw memanglah
orang-orang yang selalu membeln lwngi (kebmaran).

Maka, Allah menimbullwn lumunnfikan pada hati
mneka sampai kepafui waktu merele mmemui Allah
lurma merela telnh memungkiri tffhndap Allnh apa

yang telah mnelm ikrarlmn lupadn-Nya do" (irSo)
lurmn mnelw selalu berdusn " (at-Taubah z 7 5-77)

Di antara kaum munafik itu ada orang yang
berjanji kepada Allah bahwa jika Allah memberinya
rezeki, niscaya dia akan bersedekah dan melaku-
kan amal saleh. Akan tetapi, janji dan ikrar ini hanya
pada waktu dia.miskin dan melarat, pada waktu
dalam pengharapan dan keinginan. Namun, setelah

Allah mengabulkan keinginannya dan memberinya
rez,eki dan karunia-Nya, dia lupa kepada janjinya

semula Bahkan, mengingkarinya kemudian mun-
cul sikap kikir dan bakhil serta menggenggam
tangan (pelit), berpaling dan tidak mau memenuhi
janjiyang telah diikrarkannya Maka pengingkaran
janji dan kedustaannya terhadap Allatr ini menjadi
penyebab dibakukannya kemunafikan di dalam
hatinya, dan dia mati dalam kemunafikan, serta
menghadap Allah dengan kemunafikannya itu.

Memang jiwa manusia itu lemah dan kikir, ke
cuali orangyane dilindungi Allah. Kekikiran dan
kepettan initidak dapat disucikan kecuali dengan
diramaikan dengan iman, diangkat citacitanya me
lampaui kepentingan duniawi, dan melepaskan
ambisi untuk mendapatkan kesenangan jangka
pendek. Juga dengan menginginkan pengganti
yang lebih agung, dan mencitacitakan keridhaan
Allah yaru lebih besar.

Hati yang berirnan merasa tenang dengan ke
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imanannya, dan tidak takut miskin karena ber-
sedekah dan berinfak. Karena, ia percaya bahwa
apa yang ada di sisi manusia akan lenyap dan apa
yang ada di sisiAllah akan kekal. Ketenangan dan
kepercayaan dalam hati ini akan mendorong yang
bersangkutan menginfakkan harta di jalan Allah
dengan sukarel4 dengan hati senang dan suci, dan
merasa aman terhadap akibatnya. Bahkan, hingga
hartanya habis dan menjadi miskin kembali sekali.
pun, karena ia percaya akan mendapatkan ganti
yang lebih agung dan lebih mulia di sisiAllah.

Adapun jika hati itu miskin dari iman yang benar,
maka rasa kebakhilan yang sudah menjadi naluri itu
akan bergejolak di dalam jiwanya ketika dia hendak
berinfak atau bersedekah. Selain itu, kekhawatiran
akan miskin itu tampak di pelupuk matanya, se-
hingga ia enggan untuk berkorban. Selanjutnya ia
tetap menjadi tawanan kebakhilan dan kekhawa-
tirannya ihr dengan tidak pernah merasa aman dan
tidak dapat lari darinya.

Orang yang telah berikrar kepada Allah kemu-
dian mengingkari janjinya itu, dan orang yang ber-
dusta kepada Allah sehingga tidak menepati janji-
nya, maka hatinya tidak akan selamat dari kemu-
nafi kan. Rasulullah bersabda,

r , a J_.
: cr)tj sstAt artf

t,
L* dJJl l.:l; c jrJ:l

'Ihnda+anda orang munafk itu adn tiga. 1. Apabik
bnbicara, ia berdusta. 2. Apabila berjanju ia meng-
inglrnri. 3. Apahik diberi amnnnt, ia bnk;hiannt."(HR
Bukhari dan Muslim)

Maka, sudah sepantasnya pengingkaran janji
dan kebohongan terhadap Allah ini mengakibatkan
timbulnya nifak yang kekal di dalam hati orang-
orang yang diisyaratkan dalam ayat ini,
"Maka, All"ah menimbullan lcemunafikan padn hati
merelm sampai kepadn uaktu mnekn menemuiAllah,
knrenn mnela telnh memungkiri terhndnp Allnh apa
yang telah merekn ikrarkan kepada-Nya dan (uga)
lmrena mnela selalu berdusta. "(at{hubah: 77)

61 (,Y H* 3 ;Ke {-i';rf L\ r;\:'5

$ '-,;5ilJi
"Tidakkah mereka tahu bahwa Allah mengetahui
rahnsia dan bisiknn mereka, dnn bahwa Allnh amat
mengetahui s egal.a yng gaib ? " (at:taabah: 78)

Apakah mereka tidak mengetahuiladahal
mereka mengaku beriman-bahwa Allah mengeta-
hui segala rahasia mereka, mengetahui pembicara-
an dan segala peristiwa yang terjadi di antara
mereka, yang merekakira sebagai rahasia di antara
mereka karena mereka melakukannya dengan ber-
bisik-bisik secara rahasia dan tidak diketahui orang
lain? Apakah mereka tidak mengetahui bahwaAllah
mengetahui yang gaib dan tersembunyi, mengeta-
hui hakikat niat yang terbetik di dalam dada?
Sebagai konsekuensi pengetahuan mereka tentang
hal ini ialah mereka tidak perlu menyembunyikan
niat buruk dari Allah. Dan, tidaklah hatinya meng-
ajaknya untuk mengingkari janjinya terhadap Allah
dan berdusta kepada-Nya untuk memenuhi janji
dan ikrar itu.

Terdapat beberapa riwayat mengenai sebab
turunnya ketiga ayat ini. Di antaranya ialah riwayat
dari Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim dari hadits Ma'an
dengan isnadnya dari Abu Umamah al-Bahili dari
Tsa'labah bin Hathib al-Anshari bahwa dia berkata
kepada Rasulullah, "Dciakanlah kepada Allah agar
Dia memberiku harta kekayaan. " Kemudian Rasu-
lullah bersabda, "Celaka engkau wahai Tsa'labah,
harta sedikit yang engkau syukuri itu lebih baik
daripada harta yang banyak yang tidak dapat
engkau syukuri." TSalabah berkata begitu lagr pada
kali lain, lalu Rasulullah bersabda, "Apakah engkau
tidak rela dengan keadaanmu seperti Nabi Allah.
Maka, demi Allah yang jiwaku berada dalam geng-
gaman-Nya. Kalau aku mau gunung-gunung itu
berubah menjadi emas dan perak untukku, maka
hal ifu akan terjadi." Tsa'labah berkata, "Demi Allah
yang telah mengutusmu dengan membawa ke-
benaran, jika engkau mendoakanku kepada Allah,
lalu Allah memberiku harta kekayaan, niscaya aku
akan benar-benar menunaikan haknya." Kemudian
Rasulullah berdoa, 'Ya Allah, berilah Tsa'labah
harta kekayaan."

Abu Umamah berkata, "Lalu, Tsa'labah men-
dapatkan seekor kambing. Kemudian kambing itu
berkembang pesat seperti ulat, sehingga meme-
nuhi jalan di kota Madinah. [alu, Tsa'labah mem-
bawa kambing-kambingnya keluar dari Madinah
dan menempati suafu lembah. Sehingga, karena
sibuknya dia hanya sempat melakukan shalat
jamaah untuk zhuhur dan ashar, sedang shalat-
shalat lainnya tidak dilakukan dengan berjamaah.
Kemudian kambingnya berkembang semakin
banyak lagi. Sehingga, karena sibuknya ia mening-
gdkan semua shalatfardhu kecuali shalat jumal

Je) \'r ) ( +S or- \51
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Kambingnya terus berkembang seperti ulat
hingga ia tidak sempat lagi menunaikan shalat
jumat Maka dia hanya menemui oftmg-orang yang

lewat unfuk menunaikan shalat jumat guna me-

nanyakan berbagai informasi kepada mereka.
Maka, Rasulullah bertanya,'Apa yang dilakukan

oleh Tsa'labah?' Mereka menjawab, Wahai Rasu-

lullah, dia merawat kambing hingga memenuhi
kota Madinah.' Iantas mereka menginformasikan
kepada beliau tentang kelakukan Tsa'labah. Kemu-
dian beliau bersabda, 'Celaka Tsa'labah! Celaka
Tsa'labah! Celaka Tsa'labah!' Nlah Azza wa Jalla
menurunkan ayat,'Khudl min amwaalihim'sha-
dnqatnn'Ambillah zakat dari harta mereka'.' Maka,
turunlah kewajiban zal<aL

Kemudian Rasulullah mengirim dua orang laki-
laki unfuk memungutzakatkaum muslimin, yang

seorarig dari suku Juhainah dan yang seorang dari
bani Sulaim. Beliau menetapkan kepada keduanya
bagaimana cara memungutzal<atdari kaum mus
limin, serta bersabda kepada kedua petugas itu,
'Perintahkanlah kepada Tsa'labah dan si Fulan
(seorang lelaki dari bani Sulaim) dan ambillah zakat
mereka.' [alu, keduanya pergi mendatangi Tsa'la-

bah lantas meminta zakafrtya, dan membacakan
surat (ketetapan) Rasulullah. Kemudian Tas'labah
berkata, 'Ini hanyalah pajak, ini adalah semaqlm
pajak.Aku tidak tahu, apa ini? Pergilah sehingga
selesai tugasmu, nanti kembali lagi kepadaku.'

Hal itu didengar oleh oleh lelaki bani Sulaim.
lalu, ia memandang untanya yang paling bagus
usianya, lantas disisihkannya unfuk dizakatkan.
Kemudian dia membawanya kepada kedua pehrgas

itu. Ketika orang-orang melihatnya, mereka ber-
kat4'Ini tidak wajib atasmu, dan kami tidak hendak
memungutini darimu.' l,elaki itu menjawab,'Ambil-
lah, aku rela melakukannya-' [alu, keduanya meng-
ambilnya dan terus menuju kepada masyarakat
untuk mengambil zal<atmereka. Setelah itu ke-
duanya kembali lagi kepadaTsa'labalr, lalu Tsa'la-
bah berkata Tunjukkanlah kepadaku suratnu ihr.'
Kemudian dia membacanya, lalu berkata, 'lni tidak
lain kecuali pajak. Ini tidak lain kecuali semacam
pajak! Pergilah dulu, saya akan memikirkan dan
mempertimbangkannya.'

Kemudian keduanya pergi hingga menemui
Rasulullah. Ketika Rasulullah melihat keduanya,
beliau bersabda,'Celakalah Tsa'labah!' Beliau ber-

sabda seperti itu dan mendoakan berkah buatlelaki
bani Sulaim (yang telah mengeluarkan zalatde-
ngan sebaik-baiknya) ihr sebelum beliau berbicara

apa-apa kepada keduanya. Kemudian keduanya
memberitahukan kepada beliau tentang apa yiutg

dilakukan Tsa'labah dan apa yang dilakukan lelaki
bani Sulaim itu. Kemudian Allah menurunkan ayat,

Di antnra merekn adn marryyang telnk bnilcrm l"pod"
All.ah,'saungguhnya jila Allah mmberilwn sebagian

karunia-Nya l"pado lwmi, pastilah lami alun ber-

sedzlah....dst.'
Pada waktu ihr di sebelah Rasulullah ada salah

seorang kerabatTsa'labah, dan dia mendengar hal
ihr. [alu, dia pergi dan mendatangiTsalabah seraya

berkata,'Celakalah engkau wahai Tsa'labah! Allah
telah menurunkan ayat tentang kamu begini dan
begini.' Kemudian Tsa'labah pergi kepada Nabi
saw. dan meminta agar beliau mau menerima zakat-

nya. [alu, Nabi bersabda 'SesungguhnyaAllah me
larangku unfuk menerima zakatm:u.' Kemudian
Tsa'labah menaburi kepalanya dengan tanah. [alu,
Rasulullah bersabda kepadanya,'lnilah amalanmu,
aku telah memerintatrkan sesuahr kepadamu, tetapi
engkau tidak mau memahrhiku.' Setelah Rasulullah
tidak mau me nenma zal.;atrry a,Tsalabah pulang ke
rumahnya. Kemudian Rasulullah wafat sebelum
beliau menerima zakatTsa'labah sedikit pun.

Kemudian setelah Abu Bakar r.a. diangkat men-
jadi khalifah. Tsalabah datang kepadanya seraya
berkata,'Engkau telah mengetahui kedudukanku
terhadap Rasulullah dan posisiku di kalangan kaum
Anshar, karena ifu terimalatr zakattil.'Abu Bakar
menjawab,'Rasulullah saja tidak menerimanya....'
Maka, Abu Bakar pun tidak mau menerimanya
hinggawafat.

Ketika Umar r.a. menjadi khalifah, Tsa'labah
datang kepadanya dan berkata, '\Mahai Amirul
Mukminin! Terimalah zakatJ<u.' Umar menjawab,
'Rasulullah dan Abu Bakar saja tidak mau mene-
rimanya, bagaimana aku akan menerimanya?'Ke
mudian Umar wafat, dan dia tidak pernah mau
menerima zakat Tsa'labah.

Ialu, ketika Utsman r.a. menjadi li*ralifah, Tsa'la-
bah datang kepadanya dan berkata, Terimalah
zakatku.' Utsman menjawab, 'Rasulullah tidak mau
menerimanya, Abu Bakar tidak mau menerimanya
dan Umar tidak mau menerirunya, bagaimana aku
akan menerimanya darimu?'Maka, Utsman pun
tidak mau menerimanya. AkhirnyaTsalabah me
ninggal pada masa pemerintahan Utsman."

Apakah peristiwa ini menyertai turunnya ayat

tersebut atau tidak, nash itu bersifat dan berlaku
umum. Ia menggambarkan kondisi umum, dan
melukiskan suatu contoh yang terjadi berulang-
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ulang pada jiwa yang tidak memiliki keyakinan dan
belum mantap imannya. IGlau riwayat itu sahih dan
mengaitkan peristiwa itu dengan turunnya ayat
tersebut, maka pengetahuan Rasulullah menun-
jukkan bahwa pengingkaran janji dan berdusta
terhadap A[ah itu menimbulkan kemunafikan di
dalam hati mereka hingga hari kiamat. Pengeta-
huan inilah yang mencegatr Rasulullah unhrk me
nerima zakat Tsa'labah dan tobatnya yang dinyata-
kannya itu. Beliau tidak memperlakukannya me-
nurut fenomena lahiriahnya sesuai syariat. Akan
tetapi, beliau memperlakukannya sesuai dengan
pengetahuan beliau tentang keadaannya yang tidak
diragukan, karena apa yang beliau ketahui itu
adalah informasi dariTuhan Yang Maha Mengeta-
hui lagi Mahawaspada.

Selain itu, tindakan Rasulullah itu merupakan
tindakan edukatif, dengan menolak menerima zakat-
nya, tanpa menganggapnya sebagai murtad yang
dijatuhi dengan hukuman riddah (dibunuh) dan
tidak pula menganggapnya muslim sehingga di.
terima zakatnya. Dan, ini tidak menjadikan gugur-
nya zakat dari orang munafik menurut syariah.
I(aren4 syariah memperlakukan manusia menurut
fenomena lahiriahnya, selama tidak ada pengeta-
huan yang meyakinkan tentang kelainannya, se
perti yang terjadi pada peristiwa khusus ini dan
kasus yang lain tak dapat dikiaskan kepadanya.

Hanya saja riwayat peristiwa ini menyingkapkan
kepada kita bagaimana kaum muslimin angkatan
pertama memandang zakat yang wajib itu. Mereka
memandang kewajiban zakatitu sebagai nikmat
atas mereka. Sehingga, barangsiapa tidak mau me
nunaikannya atau haram diterima zakatdarnya,
maka orang tersebut adalah orang yang rugi, yang
patut dikasihani karena zal<atrrya ditolak. Mereka
bersikap demikian itu karena mengerti hakikat
maknayang tersembunyi di dalam firman Allah,

'Ambillah alat dnri sebagian lnrta msretril. Dengan

zplwt itu lamu mzmbasihJmn dnn mrnyuciknn mtrekn
.... "(at{bubah: 103)

Maka, mereka mendapatkan keuntungan, dan
bukan kerugian yang mereka pikul. Inilah garis
pembeda antara kefardhuan yang dihrnaikan untuk
mencari ridha Allah, dan pajak yang dibayar karena
ditetapkan undang-undang dan diberi sanksi orang
yang tidak memenuhinya.

Sikap Lain l(aum Munalik terhadap Pemberi
7,akat

Sekarang dipaparkan warna lain pandangan
kaum munafik terhadap zakat yang berbeda sama
sekali dengan sikap kaum mukrninin y,ang sebenar-
nya. Diungkapkan warna lain tabiat mereka yang
suka mencela dan menghina, sebagai kelanjutan
dari tabiat mereka yang menyimpang dan kacau-
balau,

-t'4*5i'u<*.{5,tfi CiSi
'bjF4L,A i L6r 11) OJV,* 

"3i$,$}ue{'iffio}ff"
" ( Uang- orang munnfik) y aitu nrang- nrang y ary men-
ah mang-orang mukmin yang munberi sedzknh dmgan
sukareh dan (mencela) nrang-orang yang tidnk mem-
pnolzh (untuk disedtknltlwn) sel"ain seladnr lczsanggup -
annla, malw orang-zrang rnun"afik itu menghina
mnela. Allah almn rnembalns pmghina4n mnelca itu,
dnnuntukmnelaaaabyangpedih."(atIaabahzTg)

Kisah yang diriwayatkan mengenai sebab turun-
nya ayat ini, menggambarkan pandangan kaum
munafik yang sudah melenceng tabiatnya itu ter-
hadap masalah infak di jalanAllah dan motivasinya

Imam Ibnu Jarir meriwayatkan dari Yahya bin
Abi Katsir, dari Sa'id, dari Qatadah, dari Ibnu Abi
Hatim, dari al-Hakam bin Aban, dari Ikrimah-de
ngan lafal yang beibeda-beda-dia berkata, "Rasu-
lullah menganjurkan bersedekah (pada waktu
PerangTabuk), laluAbdur Rahman binAuf mem-
bawa uang 4.000 seraya berkata, Wahai Rasulullah,
saya mempunyai harta sebanyak 8.000, saya datang
kepadamu dengan membawa separuhnya dan saya

simpan separuhnya.' Kemudian beliau bersabda,
'Mudah-mudahan Allah memberi berkah untukmu
pada apayang engkau simpan dan apayang engkau
berikan.'Abu Uqail datang dengan membawa sahr
sha kurma seraya berkata, Wahai Rasulullah, saya
memperoleh dua sha kurma, yang satu sha' saya per-
gunakan unfukTuhanku dan yang satu sha untuk
keluargaku.'' I(ata Ikrimah, "Kemudian oftmgorang
munafik mencelanya seraya berkata,"Apa yang
diberikan Abu Uqail ihr hanya riya- Bukankah Allah
dan Rasul-Nya itu tidak memerlukan satu sha ini?"'

Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa
mereka berkata tentang Abu Uqail. Padahal, dia
melakukan kerja lembur untuk mendapatkan dua
sha lmrma itu. Kemudian dia menyedekahkan yang

rrir*
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satu sha melalui Rasulullah. Namun, tindakannya
itu dikatakan oleh kaum munafik sebagai upaya
mencari popularitas.

Begitulah kaum munafik mengatakan yang
bukan-bukan tentang orang{rang mukmin yang
terdorong untuk bersedekah atau berinfak dengan
sukarela dan hati yang mantap. Kaum munafik
berkata begitu karena mereka tidak mengetahui
motif yang mendorong kaum mukminin melaku-
kannya dengan sukarela itu. Mereka tidak me-
ngetahui sensitivitas hati kaum mukmin yang tidak
merasa tenang kecuali dengan melakukan pengor-

banan dengan sukarela. Mereka tidak mengetahui
perasaan yang berbinar-binar yang memberikan
dorongan sedemikian rupa kaum mukmin untuk
memenuhi panggilan iman, berkorban, dan saling
membantu sesama mukmin.

Karbna itulah, kaum munafik itu mengatakan
orang yang berinfak dengan infak yang banyak
jumlahnya sebagai orang yang berbuat riy4 dan ter-
hadap orang yang mampu berinfak sedikit dikata-
kan sebagai mencari popularitas. Mereka menyakiti
hati orang yang berinfak dengan banyak, dan meng-
hina orangyang berinfak sedikit. Maka, olok-olok
mereka ihr tidak dihiraukan oleh orang yang meng-
inginkan kebaikan ini. Kaum munafik ini berkata
begihr, karena mereka tidak mau ikut perang, meng-
genggam tangan (pelit), dan bakhil nafsunya- Mereka
tidak mau berinfak kecuali dengan maksud riya
(pamer, supaya dipuji orang lain). Mereka tidak
mengetatrui motif yang mendorong kaum mukmin
bersedekah dengan sukarela melainkan dianggap
nya seperti motif mereka yang hina ihr.

Karena itu, dihadapkan kepada mereka penolak-

an yang tegas,

"..Alhth alan membalns penghinann merelm itu, dan

untuk mnelrn aznb yangpedih."

Oh, betapa besarnya balasan penghinaan ter-
hadap mereka itu. Betapa mengerikannya akibat-
nya. Nah, betapa kecil, kerdil, dan lemahnya ma-

nusia-manusia lemah dan fana ini, menghadapi
balasan penghinaan dari Sang Maha Pencipta lagi
Mahaperkasa, yang siksaan-Nya sedang mengintai
dan menanti mereka itu. Oh, alangkah mengerikan
dan menakutkarurya balasan dan siksaan Tuhan ifu !

'{l'6""AH,5bI{};J$JV;tr
.")t;;;,b\{^'.^"6\aj"#x\.,r;;(,

i'uu;itijie;ilxgr7

"Kamu memohonknn ampun bagi merelm atau tidak
lamu mohonkan ampun bagi muela (adalnh sama

saja). Kendatipun kamu memohonlmn ampun bagi

merela tujuh puluh kali, namun Allnh seluli- knli tid"ak

aknn membni ampun kepada rnereka. Yang demikian
itu adalah karena mereka kafir kepada Allnh dan
Rnsul-Nya. Allalt tidak memberi petunjuk kepada

knum yangfasrft. " (at{bubafr: 80)

Orang-orang munafik yang mencela orang-
orang yang memberikan sedekah dengan sukarela
seperti itulah yang telah ditetapkan tempat kembali-
nya oleh ayat ini, yang tak mungkin berganti lagi,

'.. All.ah selali-lnli tidak alnn mcmbni ampun lepadn
merel(n...."

Tidak ada artinya permohonan ampun untuk
mereka, karena memintakan ampun atau tidak bagi
mereka adalah sama saja.

Tampak bahwa Rasulullah suka memintakan
ampun bagi orang-orang yang bersalah atau ber-
dosa dengan harap4n semoga Allah menerima
tobat mereka. Adapun mengenai orztng{rang mu-
nafik ini, maka Allah telah menetapkan bahwa
tempat kembali mereka sudah ditetapkan, karena
itu tidak dapat dibatalkan lagi,

"..Iang demikian itu adalah karena mereka knfr
kepadn Allah dan Rasul-Nya. Alkh tidak m.emberi

petunjuk kepadn lmum yangfasik."

Mereka yang telah menyimpang dari jalan yang
benar itu, tidak hda harapan untuk kembali. Hati
mereka telah rusakyang tidak ada harapan untuk
diperbaiki,

"... Kendatipun lrnmu memnhnnknn ampun bogi mnela
tujuhpuluh lali, ramunAllah selnli-kali tidnk almn
membni ampun l"pono merelca...."

Bilangan tujuh puluhini biasanya dipergunakan
untuk menunjukkan banyak, tidak menunjukkan
bilangan yang terbatas. Makna umumnya ialah
bahwa tidak ada harapan bagi mereka untuk men-
dapatkan ampunan, karena tidak ada jalan bagi
mereka untuk bertobat. Hati manusia itu apabila
sudah mengalami kerusakan hingga tingkat ter-
tentu, tidak dapat diperbaiki. Dan, apabila sudah
mencapai kesesatan hingga jarak tertentu, tidak
dapat diharapkan untuk kembali kepada petunjuk.

Allah lebih mengetahui keadaan hati yang se-

benarnya.
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Orang-Orang yang Ttdal( Thrut Perang Tbbuk
Selanjutnya, dibicarakan kembali orang{rang

yang tidak mau turut dengan Rasulullah dalam
PerangTabuk,

Ws lt ;; Jj+ e tz;"1'jiz:{t {
ti${ 1}6 i'i,W e $: tS\i,t-!_J
t'offii}ftYm %36"34A
is,*\ jAaf"66$K4:'i+tK1;4t
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"Orang- mang y ang ditingallnn (tidnk ikut bnpnang)
itu, merasa gernbira dmgan tinggalnya mereka di
belnlnng Rnsulullah. Mereka tidak suka berjihad
fungan lnrta dnn jiwa muelca pad"a jalnn Allah dan
rnereka berkata, langanhh kamu bnanglwt (pugi
bnperang) dalnm panas terik ini.'Kanlwnlnh, Api
nnalaJahnnnnm itu lebih sangat panas (nya)', jilahu
mnelen mmgetahui. Makn, lundaklah merelm tntaua
sedikit dan mennngis banyak, sebagai pembalnsan dari
apa yang sel.alu mnela ktrj alnn.Jilu Allnh mengem-

balilwnrnu lupodo satu golnngan dnri merela, kemu-
dian mnelrn minta i<in lepadnmu urxuk lceluar (pngi
berpnang) rnal@ kdnl@nlnh'I(nmu tidak bolzh kzlanr
bermmalr;u selama-hmanya dnn tidnk bolzh mmnangi
musuh bnsam.alw. Sesungguhny a lumu tehh reh tidnk
pngr bnpnang lnli y ang pntam.a. Kaiena itu, duduk-
lnh (tlnsgalkh) bsrsarna urang-arang yang tidak ilwt
berpnang.' Janganlah kamu sekali-kali menshalati
(jena<ah) seorang lang mati di antara mereka, dan

janganlah kamu berdiri (mend,oalwn) di kuburnya.
Sesungguhnya merekn telah kafir kepada Allah dan
Rasul-Nya dan mereka mati dalam luadaan fasik.

Janganlnh lnrtn b mdn dan arnk- anak mnela menmik
hntimu. S esunguhny a Allnh mmghzndnki almn mmg-
azab mneka di dunia dmgan hnrta dnn annk-annk itu

dan agar melayang nyowa mereka dalam keadaan
lufir. "' (atlaubah: 81 -85)

Orangorang yang tidak ikut berperang itu ada-
lah orangorang yang tertekan beban bumi (terpikat
pada kehidupan dunia) . Mereka berkeinginan besar
unfuk bersenang-genang dan bersantai ria, pelit
untuk berinfrh lemih kemauan dan semaagaf serta
kosonghatinya dari iman sehingga ditinggalkannya
kewajiban untuk berperang. (Ungkapan ini me
ngesankan bahwa mereka ifu tersia-sia dan ter-
abaikan seperti halnya barang yang ditinggalkan
dengan sia-sia begihr saja). Mereka bersenang-se
nang mendapatkan keselamatan (tidak terkena
risiko lahiriah) dan bersantai ria jauh di belakang
Rasulullah serta membiarkan para mujahid meng-
hadapi panas terik dan keletihan.

Mereka mengira bahwa keselamatan seperti itu
merupakan tujuan yang hendak diperoleh semua
orang. 'Merelw tidak sulw bnjihnd dengan lnrn dan
jiwa di jalnn Alhh ... dan mnela berlnta, Janganlah
kamu bnanglat (PnSt furpnang) dalnm paras terik
ini."'Inlahperkataan orang yang malas dan ingin
bersenang-senang yang tidak layak bagi manusia.

Mereka ini memiliki contoh mengenai orang-
orang yang lemah kemauan dan semangatnya.
Kebanyakan mereka merasa menderita sekali kalau
memikul beban, dan ingin lepas dari kesulitan.
Mereka lebih mengutamakan bersenang-senang
secara murahan ihr daripada berpayah-payah tetapi
mulia. Mereka lebih mengutamakan keselamatan
yang rendah nilainya daripada menghadapi bahaya
tapi terhormal

Orangorang yang menolak untuk berperang ifu
berjatuhan denganlemah lunglai di belakang bari-
san-barisan yang sigap dan penuh semangat serta
mengerti tanggung jawab dakwah. Barisan ini me
nempuh jalan yang penuh rintangan dan duri.
IGrena, peserta barisan itu mengerti dengan fitah-
nya bahwa berjuang menghadapi rintangan dan
duri-duri itu sudah menjadi keharusan manusia.
Oleh karena ifu, mereka merasakannya sebagai
sesuahr yang lebih lezatdanlebih indah daripada
duduk, tidak turut berperang, dan bersantai-santai
sebagai orang bodoh yang tidak layak disandang
oleh manusia normal.

Nash ini menyanggah sikap kaum munafikyang
enggan berperang itu dengan menjelek-jelekkan
hakikat mereka yang sebenarnya

".. Mnekn bnkan, Janganlah knmu bnanglat (p ngi
berperang) dalam panas terik ini.' Katalffinlah,Api
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nnalaJalannnm itu lz bih s angat panns (n1 a),' i ilalau
merekn mengetahui."' (at-Tbubah: 81)

IGlau mereka merasa menderita karena panas

teriknya bumi ini, dan lebih mengutamakan ber-

istirahat dan bersantai di bawah naungan, maka
bagaimana sikap mereka terhadap panasnya neraka
jahannamyang jauh lebih panas dan lebih panjang

masanya? Sungguh jawaban atau nash ini merupa-

kan penghinaanyang patrit, tetapi begihrlah hakikat
yang sebenarnya. Silakan mereka memilih, ber-
juang di jalan Allah dengan menghadapi panas terik
yang terbatas waktunya di dunia ini, atau akan di-

lemparkan ke dalam nerakaJahannam yang tidak
ada yang mengetahui lama dan jangkauannya ke
cualiAllah,
'Maka, hendaklah mereka tertawa sedikit dan me-

nangis bany ak, wbagai pnnbalasan dmi apa yarry selnlu

mnelw leerj aknn." (at-Taubah: 82)

Ya, tertawa di dunia ifu hanya dalamwaktu ter-
batas, tetapi akan menjadi tangis panjang di akhirat
nanti. Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu se
perti seribu tahun yang kamu hitung.

"...Sebagai pembdlnsan dari apa yarry selalu merekn

Itzrjakan."

Pembalasan itu sesuai dengan jenis arnalny4 dan

itu adalah pembalasan yang adil dan cermat.
Itulah mereka yang lebih mengutamakan ber-

santai daripada berjuang berpayah-payah pada

masa sulit. Mereka tidak mau ikut rombongan
untuk pergi berperang sejak kali pertama. Mereka
itu tidak pantas berjuang, tidak dapat diharapkan
untuk berjuang, tidak boleh ditolerir dan disikapi
dengan lunak, dan tidak pantas mendapatkan ke
muliaan jihad yang memang mereka sudah men-
jauhinya dengan suka hati,

'Maka, jika Alkh mengembaliknnmu kepada satu

golongan dnri merela, lemudian merelfi minta i$n lu-
padnrnu untuk leeluar (pngi berpuang) mala knn'
lrnnl^ah, 'Kamu tidak bolnh keluar lnsamaku selnmn-

lnmnnya dnn tidnk bolzh mmnangi musuh bnsam"alat

Sesungguhnya lamu tzhh rela tldak pngi berpnang lali
yarry pntama. Karena itu, duduklnh (tinggallah) bu -

sama nrang-orang yang tidak ikut berperang."'(at-
Taubah: &|)

Sesungguhnya dakwah itu membutuhkan watak
yang kokoh, lurus, mantap, dan tegar di dalam
menghadapi perjuangan yang panjang dan berat.
Barisan yang disusupi orang{rang yang lemah dan

hanya ingin bersenang-senang, maka barisan itu

tidak akan solid. IGrena, orangorang yang lemah
ini akan melemahkan barisan itu pada waktu meng-
hadapi situasi sulit, lantas mereka menebarkan
kehinaan, kelemahan, dan kegoncangan. Orang-
orang yang lemah dan malas harus disingkirkan
dari barisan, demi menjaga barisan tersebut dari
goncangan dan kelemahan. Sebaliknya, memberi
toleiansi kepada orangorang yang tidak mau hrut
berperang pada saat sulit, kemudian mereka
kembali ke dalam barisan pada saat senang, maka
tindakan itu merupakan kejahatan terhadap se-

luruh barisan dan terhadap dalomh yang jalannya

memerlukan perjuangan yang pahil

'.-Mala, lanknnhh, 'Kamu tidak bolzh leluar bn-
samaku selama-lamanya dan tidak boleh mtmnangi
musuh bnsamaku...."'

Mengapa?

"...Saungguhny a lamu tclah reln tidak pugi bupnang
laliyangpntamn...."

Maka, kamu telah kehilangan hak kemuliaan
berperang, dan kemuliaan disiplin pasukan. Se
dangkan, perang itu sangat melelahkan dan tidak
dapat dilakukan kecuali oleh orang yang ber-
kelayakan Maka, dalam hal ini tidak ada toleransi
dan tidak ada basa-basi,

"-.Karena itu, duduklnh (tingalkh) bersamn orang-

orarg yang tidak ikut berpuang",

yang.sejenis dengan kamu, sama-sama duduk di
rumah dan tidak mau ikut berperang.

Inilah jalan yang telah digariskan Allah klala
kepada Nabi.Nya yang mulia, dan inilah jalan dak-

wah dan para pelakunya sepanjang masa. Oleh
karena itu, hendaHah para juru dalnvah pada setiap

masa dan lokasi mengetahui jalan ini.
Sebagaimana Allah memerintahkan Rasul-Nya

unhrk tidak mentolerir orangorang yang tidak mau
turut berperang pada saat sulit untuk kembali dan
masuk ke dalam barisan, maka Allah juga meme
rintahkan beliau agar jangan memberikan kemulia-
an apa pun kepada mereka,

'Janganlah kamu sekali-lcali menshalnti (ena<ah)
seorang yang mati di antara merekn, d.an janganlah
lamu b ndiri (rrcndoalan) di kuburny a. S aungguhny a

merelm tekh lafr kcpada Allah dan Rnsul-Nya dnn

merekn mati d.al.am lwataanfasik "(at-Taubah: 84)

Para ahli tafsir menyebutkan beberapa peristiwa
khusus yang dimaksudkan oleh ayat ini. Akan
tetapi, petunjuk ayat ini lebih umum daripada
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peristiwa-peristiwa khusus ini. IGrena ayat ini me
netapkan salah satu prinsiptentang sistem jamaah
yang berjuang di jalan Allah. Yaitu, tidak boleh me-
Lakuknn simbol pmglnrmatan lupadn orang yang lebih
mengutamaliln bnsantai dnn bnsenang-smnng dai-
pada turut berj uang y ang b erat dan melarat. Juga tidak
boleh bnbaik-baiknn dengan nrang-orarg tusebut fu-
ngan mempnlcenanlwnnya masuk lu dalam barisan
para pejuang. Dan yang menjadi ukuran ketentuan
ini ialah "sabar, mantap, kuatkemauan, tabati serta
kokoh, tidak seenaknya, dan tidak lunak".

Nash ini menerangkan bahwa ilkt(alasari larang-
an di siniadalah karena, "Sesungguhnyamereka telah
lafr kpada All"ah dan Rnsul-Nya dan mnelm mati
dnlnm keadnanfasik."

Inilah alasan khusus tentang tidak bolehnya
menshalati atau berdoanya Rasulullah di kubur
orang mdnafik. Akan tetapi, kaidah ini-sebagaimana
sudah kami katakan:lebih luas daripada konteks
khusus. Maka, menshalati dan mendoakan merupa-
kan suahr bentuk penghormatan. Sedangkan, kaum
muslimin wajib tidak memberikan penghormatan
ini kepada orang yang tidak turut dalam barisan
kaum muslimin pada saatjihad. Tujuannya supaya
nilai seseorang itu tergantung pada pengorban-
annya di jalan Allah; sejauh mana ia berkorban, se
jauh mana ketegarannya menghadapi kesulitan, serta
bagaimana ia merelakan diri dan hartanya untuk
Allah. Sehingga, diri dan hartanya tidak meng-
halanginya berjuang dalam kemelaratan, kemudian
kembali ke dalam barisan sebagai orang terhormal

Mereka tidak mendapatkan kemuliaan lahiriah
di mata masyarakat. Tidak pula mendapatkan ke-
muliaan batiniah di dalam hati,

'Janganlah hnrta benda dan anak-anak mere lm menn-
rik hatimu. Sesunguhnya Allah menghendaki akan
mengazab mereka di dunia dengan harta dan anak-
anak itu dan agar .melayang nyaua mereka dalam
leadaan lufr. " (atlaubah: 35)

Makna umum ayat ini telah dibicarakan di muka.
Sedangkan, waktu dan yang melbtarbelakangi
turunnya diperselisihkan. Maksudnya di sini ada-
lah, tidak perlu ditimbang (diperhitungkan) nilai
harta dan anak-anak mereka. Karena, ketertarikan
kepadanya termasuk satu jenis rasa penghormatan
kepadanya, padahal mereka tidak berhak terhadap
nya-baik secara lahir maupun perasaan dalam
batin. Yang ada hanyalah meremehkan dan meng-
abaikan apa yang mereka miliki.

Sikap Kaum Munafik dan Kaum Mukmin
terhadap Panggilan Jihad

Ajt'cltj+{'i'VW,58,;;A jr'tt
J 3 6,'i ilr3i ;& Spti T Jr:t1t
'& qAr63K 6rt y, t'u_)'€f\
3;1t qS t. 6,i;^i,S -$ o.fi S'hlili\bry;a7;<$ii
tl;a\a4i3L;e,{6q3!r,
(:luyc-#SVn-#*#Kf;I

t*a!;li'af'
'Apabiln diturunlwn sesuatu surah (yang memninnh-
lan kepada orang munafk itu), 'Bnimanlah kamu
ktpada,lllah dan berjilndkh beserta Rnsul-Nya,' nis-
caya lrang-lranglang sarryup di antara merelm me-
minta iqin kepadamu (untuk tidak berjihad) dan
mereka bnkata, 'Biarknnlah kami berada bersama
lrang-orang lang duduk.' Mereka reln bnada basam^a
orang- orang y ang tidnk p ngi b ap nang dan lnti mnela
telah dikunci mati, maka mereka tidak mengetahui
(L"ebalngiann b niman dnn btA ifufl. fr tnpi, Rarul dnn
nrang-nranglang berimnn bersam.a dia, maekn btrjilnd
dengan hnrta dan diri mereka. Mueka itulah orang-
zranglang memperoleh kebaiknn, dan mnelm itulah
(puln) orang- orang yng bnuntung. Allnh telnh meny e-

dialwn bagi merelm surga Jang merryalir di bawahnya
sungai-sungai, mereka leeknl di dnlamnya. Itulah lce-

metwngan lang besar." (at-Taubatr: 86-89)

Inilah dua macam sikap dan tabiatyang bertolak
belakang. Yaifu, sikap nifak,lemah, dan malas, ber-
tolak belakang dengan tabiat iman, kuat, dan tahan
uji. Ini adalah dua langkah yang berbeda. Yaitu,
langkah yang melingkar-lingkar, mundur, dan rela
dengan kehinaan, bertentangan dengan langkah
yang lurus, sikap berkorban, dan mulia.

Apabila diturunkan suatu surah yang meme-
rintahkan berjihad, maka datanglah orang-orang
yang berkemampuan dan memiliki sarana untuk
berjihad. Mereka datang bukan untuk maju ke
dalam barisan jihad sebagai konsekuensi kemam-
puan yang diberikan Allah kepada mereka dan
untuk mensyukuri nikmat yang dikaruniakan Allah
kepada mereka. Akan tetapi, kedatangan mereka

I1:

I

s
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adalah untuk menghinakan dirinya sendiri, me-
nyampaikan alasan yang dibuat-buat, dan meminta
izin untuk duduk di rumah bersama kaum wanita
yang tidak ada yang melindunginya dan tidak bisa
menolak serangan musuh. Mereka tidak menya-
dari bahwa sikap mereka yang demikian hina ini
merupakan kerendahan dan kehinaan. Mereka
senang yang demikian ihr asalkan mendapat kese
lamatan. Sedangkan, orang-orang yang mencari
keselamatan itu tidak merasa hina. Karena, kese-
lamatan ifu sudah menjadi tujuan orangorang yang
rela dengan kehinaan,

"Mnekn rela bnada busamn orarg-urang yang tidak
pergi bnpnang. Dan, hati mnekn telah dikunci mnti,
mnla mnekn tid"ak mmgetahui (leebalngiaan beriman
dnn berjihad). " (at{huba}r: 87)

Kalau mereka mengerti, tenhr mereka mengeta-
hui bahwa di dalam jihad itu terdapat kekuatan,
kemuliaan, dan kekekalan yang mulia. Sedangkan,
dalam keengganan untuk berperang ifu terdapat
kelemahan, kehinaan, dan kehancuran yang meng-
hinakan.

"Sesungguhnya kehinaan ifu ada pajaknya, dan
kemuliaan juga ada pajaknya. Pajak kehinaan itu
lebih berat dalam banyak hal. Sebagian jiwa yang
lemah membayangkan bahwa kemuliaan itu ada
pajaknya yang berat dan tak dapat dipikul. Karena
itu, mereka memilih kerendahan dan kehinaan
supaya dapat lepas dari beban yang berat ini. lantas
mereka rela hidup secara hina dan murahan, penuh
dengan ketakutan dan goncangan, takut bayang-
bayang, menjauhi orang yang memanggilnya, me
rasa bahwa setiap suara itu mengecam dan meng-
ancam dirinya, dan mereka sangat berambisi ter-
hadap kehidupan....

Orangorang yang hina itu membayar pajak yang
lebih berat daripada hrgastugas yang mulia. Mereka
membayar pajak kehinaan secara penuh. Mereka
membayarnya dengan jiwa mereka, dengan harga
diri mereka, dengan pendengaran mereka, dan
dengan ketenangan hidup merelta. Banyak juga
yang membayarnya dengan darah dan harta mereka
tanpa mereka sadari."2l

Di antara mereka adalah orang-orang yan g "reln
bnadn bersam.a lrang- zrang I ang tidak pngi bapnang.
Dan, hati mereka telah dikunci mati, maka mereka
tidak mengetahui (kebahagiaan beriman dan ber-
jihad)."

'ntupi Rnsul dan zrang-urang yang bniman bu-
sam.a dia," dengan gayanya yang berbeda dengan
gaya di atas. .., "Mnela bajilnd dnngan h.artn dnn diri
mereka...." Mereka bangkit dan bersemangat
memikul hrgas akidah. Mereka tunaikan kewajiban
iman. Dan, mereka mengetahui bahwa kemuliaan
itu tidak dapat dieapai dengan duduk-duduk dan
bermalasmalasan. "Mnelca itulnh orang-nratg yang
mnnpnohh lebaiknn,.. ",kebatkandunia dan akf,rirat
Di dunia mereka mendapatkan kemuliaan, ram-
pasan perang, dan sebutan baik. Sedangkan, di
akhirat akan mendapatkan balasan yang sempurn4
akan mendapatkan keridhaan Allah yang mulia.
'Mueka itulah orang-orang y ang buuntung.- ", ber-
untung di dunia dengan kehidupan yang mulia,
lurus, dan penuh kebahagiaan. Sedangkan, di akhirat
akan mendapatkan pahala yang besar,

'Allah telah menyediakan bagi rnereka surga lang
mengalir di bawahnya sungai-sungai, mnekn leknl di
dnl.amnya. Itulnh kzmernngan yang besar." (at-Tau-
bah:89)

t-jr\'iir $';;Arif ii 5"1,i';fr iu:.'

&\:i'1-tJi,l* 5,;;rt6K
9.u)l':';

"Dan datang (kepada Nabi) orang-urang lang me-
ngemuknkan u4tr, yaitu orang-orangArab Badui agar
dibni ifin bagi nineka (untuk tidnk pergi berjihnd),
sedang lrang-lrang yang mendustakan Allah dan
Rnsul-Nya, dudukbsrdiam diri saja. Kelak mang-orang

yang knfr di antara mnekn itu alan ditimpa aztb )ang
pedih." (atlaubah: 90)

Kelompok yang pertama tadi memiliki alasan-
alasan yang benar. Maka, mereka dapat diberi izin
jika meminta izin untuk tidak ikut berperang. Se
dangkan, kelompok belakangan ini tidak turut ber-
perang tanpa ada uzur apa-apa. Mereka duduk (tidak
turut perang) dengan berdusta terhadap Allah dan
Rasul. Maka, orang-orang kafir ini ditunggu oleh
azab yarrg pedih. Sedangkan, orang{rang yang
bertobat tetapi tidak kafir, maka hal itu didiamkan
(tidak dibicarakan). Mudah-mudahan mereka akan
mendapatkan tempat kembali yang tidak sama
dengan orang{rang munafik dan kafr itu.

21 Pasal "Dhariibatudz-Dzull" rialam kitab Dira asat Islaamiyah, terbitan Darusy-Syuruq.
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Pembatasan Thnggung Jawab
Akhirnya, tanggung jawab itu dibatasi. Tidak

dipukul rata arrtara orang yang mampu dan yang
tidak mampu. Karena Islam adalah agama yang
mudah, tidak memberikan tugas kepada manusia
melainkan menurut kemampuannya. Orang yang
tidak memiliki kemampuan untuk turut perang,
tidak dipersalahkan dan tidakakan dihukum, karena
mereka terkena uzur,

6Ji'JLs i 6A :F $,r-t*:i's; fi
.V;;_,^);J;t$ohi\16i1{
tuw^vwe<#rt:F6
q-s4A1;4i5c6,<:Ji(t"i:
€1i;35n*(;\J'i*4;H#u

ttli.tlv:ii\rg
"Tia"dn dosa (antaran tidnkpergi berjihad) atas orang-

orangyang ltmah, atas orang-orangyang sakit, dnn atns

orang-lrang yang tidak memperoleh apa yang aknn
mereka natkahkan, apabila mereka berlaku ikhln
kepada Alkh dan Rnsul-Nya. Tidak ada jalnn sedikit
pun untuk mtnyalnhknn orang-zrang y ang bnbuat baik.

Allnh Maln Pengampun lagi Mahn Peny ay ang. Tiada
(pula dosa) atas orang-orang yang apabila mereka
datang lepadamu, supaya kamu memberi mereka

lrendarann, lalu knmu berkntn, Aku tidak mempnoleh
kendnrann untuk membawamu.' Lalu, mnela kembak,

sedang mata mereka bercucuran air mata karerut
fusedihrnt, Lantnran mne kn tidnk memp rrohh apa yang
akan mere kn na/kahlan. " (at{bubah: 91-92)

Orang-orang lemah yang tidak mampu ber-
perang karena cacat atau karena sudah tua renta;
orang-orang sakit yang tidak dapat bergerak dan
mengeluarkan tenaga; dan orangorang yang tidak
memperoleh perbekalan untuk pelang..., mereka
tidak dianggap bersalah apabila tidak turut ke
medan perang, sedang hati mereka tulus kepada
Allah dan Rasul-Nya, tidak curang dan tidak me-
nipu. Di luar itu mereka mencurahkan segenap ke-
mampuannya untuk menjaga atau melindungi kaum
wanita dan anak-anak di negeri Islam. Atau, me-
lakukan amalan-amalan lain yang memberi manfaat
kepada kaum muslimin. Mereka tidak berdos4 dan
sebaliknya mereka berbuat baik sesuai dengan
kemampuannya. Maka, tidak ada dosa atas orang-

orang yang berbuat baik. Sesungguhnya dosa itu
hanya atas orangorang yang berbuat jahat.

Begitu juga tidak ada dosa atas orangyang mampu
melakukan perang, tetapi mereka tidak memper-
oleh kendaraan yang dapat membawa mereka ke
area peperangan. Apabila mereka tidak dapat hrut
berperang karenaalasan ini, jiwa mereka merasa
sedih. Mereka menangis karena tidak memperoleh
apa yang akan mereka nafkahkan.

Sungguh ini merupakan lukisan yang mengesan-
kan dan dapat menimbulkan gairah yang tepat
untuk hrut berperang. Kesedihan hati karena tidak
dapat turut berperang, merupakan realitas yang
dialami oleh sejumlah orang muslim padaz,amarr
Rasulullah sebagaimana disebutkan dalam bebe-
rapa riwayat. Meskipun terdapat perbedaan di
antara riwayat-riwayat itu mengenai nama-nama
yang bersangkutan, tetapi secara keseluruhan me
nunjukkan suafu peristiwa yang benar-benar terjadi.

Al-Aufi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, katany4
"Rasulullah memerintahkan masyarakat unfuk hrut
berperang bersama b6liau.. Kemudian datanglah
sekelompok sahabat antara lain Abdullah bin
Mughaffal bin Maqwi al-Mazini,lalu mereka ber-
kata, "Wahai Rasulullah, bawalah kami furut serta.'
Beliau menjawab, 'Demi Allah, aku tidak mem-
peroleh sesuafu unfuk membawa serta kalian.' I-a.lu,

mereka pergi sambil menangis. Mereka merasa
sangat berat untuk tidak turut berperang dan tidak
memperoleh sesuatu unfuk dinaftahkan dan mem-
beli kendaraan. KehkaAllah melihat demikian besar-
nya cinta mereka kepada Allah dan Rasul-Nya, maka
Dia menerimauzw mereka di dalam kitabNya."

Mujahid berkata, 'Ayat ini turun mengenai bani
Muqran dari suku Muzainah."

Muhammad bin Ka'ab berkata, "Mereka itu ada
tujuh orang. Dari bani Amr bin Auf adalah Salim bin
Auf; dari bani Waqif adalah Harma bin Umar; dari
bani Mazin ibnun-Naliar adalahAbdur Rahman bin
Ka'ab alias Abu laila; dari bani al-Ma'la adalah
Fadhlullah; dan dari bani Salamah adalah Amr bin
Utbah, Abdullah binAmr, dan al-Muzani."

Ibnu Ishaq berkata di dalam paparannya me-
ngenai Perang Tabuk, "Kemudian di sana terdapat
beberapa orang lelaki yang datang kepada Rasu-
lullah sambil menangis. Mereka ada tujuh orang,
dari suku Anshar dan lain-lainnya. Dari bani Amr
bin Auf adalah Salim bin Umar, dan Ulaiyah bin
Zaid saudara bani Haritsah, Abu laila Abdur
Rahman bin Ka'ab saudara bani Mazin, dan Amr
ibnul-Hamam ibnul-Jarnuh saudara bani Salamah,
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dan Abdullah ibnul-Mughaffah al-Muzani. Sebagian

orang mengatakan, 'Dia adalah Abdullah bin Amr
al-Muzani, Harma bin Abdullah saudara bani Waqif,

dan Iyadh bin Sariyah al-Fazan, mereka meminta
kepada Rasulullah agar dapat dibawa serta (diberi

kendaraan) untuk berangkat perang, dan mereka
sangat memerlukan.' Lalu, Rasulullah bersabda,
'Aku tidak dapat membawamu (memberimu ken-
daraan).' Kemudian mereka pergi (pulang) sambil

mencucurkzn air mata karena sedih tak memiliki
sesuatu untuk dinafl<ahkan. "

Dengan gambaran jiwa yang semacam inilah,
Islam bisa memperoleh kemenangan. Dan, dengan
ruh yang seperti inilah, kalimat Islam menjadi ber-
jaya. Maka, marilah kita perhatikan diri kita sendiri
bila dibandingkan dengan mereka- Kita perhatikan,

di mana posisi jiwa kita dengan mereka. Kemudian
kitapari kemenangan dan kemuliaan yang jiwajiwa
hta sudah merasakan sebagian perasaan ifu. Hendak-

lah kita berlaku lurus dan saling berdekatan, saling

membantu. Allahlah tmtpat mzmolnn potolongan. g
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Ada perasaan yang berbeda ketika saya membacaTafsir
Fi Zhilalil Aur'an. Kata-kata yang digunakan oleh al-
Ustadz Sayyid Outhb begitu indah dan menyentuh hati
sehingga menyemangati saya dntuk berislam serta
memperiuangkannya. Sungguh merupakan suatu buku
tafsir yang wajib dibaca oleh setiap muslim agar hi-
dupnya menemukan arah sebagaimana yang Allah
tuniukkan. (Prof. K.H. Ali Yafie)

Kelebihan buku tafsir ini adalah menggabungkan antara
tafsir bir ra'gi dan tafsir bil ma'tsur. Kombinasi yang
menjadikan buku tafsir ini memiliki hujiah yang kuat.
Selain itu, bahasanya yang indah begitu menyentuh hati
dan menggelorakan semangat jiwa untuk mengamalkan
ajaran-aiaran lslam sekaligus memperjuangkannya.
(Dr, K.H. Didin Hafidhuddin)

Sesuai dengan sosok pribadi dan kualitas penulisnya,
tafsir ini kaya dengan ungkapan-ungkapan yang dapat
menggelorakan semangat dan idealisme perjuangan
menegakkan Al-Our'an di bawah naungan Al-Our'an.
Para pembaca akan mendapatkan dua hal sekaligus,
yaitu wawasan dan semangat perjuangan.
(Dn K.H. MiftahFaridl)

Sudah seharusnya setiap umat lslam membaca buku
tafsir ini. lsinya yang mendalam dengan kandungan
hujjah yang kuat, serta bahasa yang menyentuh hati,
menjadikan buku ini layak untuk dijadikan referensi
panduan hidup menuju arah yang diridhai Allah swt..
(Prof. Dn Din Syamsudin)
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